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Gwasanaeth chwilio llyfrgell Prifysgol De Cymru yw FINDit.   

Mae’n darparu dull syml, un-cam, i chwilio am lyfrau, elyfrau, erthyglau, DVDs a llawer mwy. Mae’n galluogi 

pob myfyriwr ac aelod staff i reoli eu cyfrif llyfrgell ar-lein, ac yn cynnig ystod o nodweddion i bersonoleiddio 

eich cyfrif er mwyn cadw hoff eitemau neu ymholiadau chwilio.  

Mae’r fersiwn newydd, ar gael o Haf 2018, yn cynnwys nifer o welliannau, yn cynnwys: 

• Rhyngwyneb gwell ar gyfer teclynnau symudol  

• Manylion llawn eitem ar ddalen unigol  

• Dolenni i gyhoeddiadau cysylltiedig   

• Argymell adnoddau drwy ddolennu at ganllawiau llyfrgell perthnasol, llyfrgellwyr a mwy  

 

Mae defnyddio FINDit i chwilio yn hawdd iawn. Teipiwch un neu ddau o eiriau rydych chi’n chwilio amdanyn 

nhw a chliciwch ar y botwm Chwilio. Os byddwch yn rhoi nifer o eiriau, bydd FIDNit yn dangos canlyniadau’n 

cynnwys y termau a nodwyd i gyd.  

Wedi i chi ymgyfarwyddo gyda dull chwilio sylfaenol FINDit, efallai y byddwch am roi cynnig ar wneud mwy 

gyda’r panel Chwilio neu ddefnyddio’r opsiwn Chwilio Pellach. Mae’r ddau yn cynnig nodweddion amrywiol i 

wneud eich chwiliadau’n fwy manwl a’ch galluogi i gael canlyniadau mwy defnyddiol.  

1 
  

Beth yw FINDit?  

  
Ffigur 1 Rhyngwyneb newydd FINDit 

2 
  

Chwilio sylfaenol  
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Sylwer  

Gallwch chwilio am deitlau drwy ddefnyddio rhifau ISBN ac ISSN gyda chyplysnodau neu hebddynt. Os nad ydych 

chi’n gweld y canlyniadau disgwyliedig gyda chyplysnodau, rhowch gynnig arall arni heb y cyplysnodau.  

2.1 Gwneud mwy gyda’r panel chwilio   

 

Mae modd gwneud mwy na chwiliad syml gyda’r panel Chwilio, drwy osod y geiriau gweithredol canlynol 

rhwng geiriau neu ymadroddion : A, NEU neu DIM. Mae chwiliadau gyda gweithredwyr lluosog yn cael eu 

prosesu yn ôl y drefn ganlynol, o’r chwith i’r dde:  

• ( ) – maer cromfachau yn eich galluogi i grwpio termau rydych chi’n chwilio amdanynt a newid y drefn 

ddewisol.  

• A a DIM – defnyddir blaenoriaeth chwith-i’r-dde mewn achosion o weithredwyr lluosog.  

• NEU – defnyddir blaenoriaeth chwith-i’r-dde mewn achosion o weithredwyr lluosog. 

Er bod gweithredwyr yn rhoi mwy o reolaeth dros y chwiliad, nid yw’r llinyn chwilio llawn bellach yn cael ei drin 

fel ymadrodd ac ni fydd gwelliannau chwilio (megis ffurfdroi ymadrodd ar sail ystadegau cydberthynas) yn cael 

eu cymhwyso at y chwiliad. Er enghraifft, mae’r ymholiadau canlynol yn cael eu trin yn wahanol er eu bod yn 

ymddangos yn debyg:  

• cyfathrebu gwenyn – mae FINDit yn ymdrin â’r ymholiad fel ymadrodd ac yn dangos canlyniadau lle mae’r 

geiriau yn agos at ei gilydd.  

• gwenyn A cyfathrebu – mae FINDit yn ymdrin â gwenyn a cyfathrebu fel cymalau ar wahân ac yn dangos 

canlyniadau lle na fydd yr ymadroddion mor agos at ei gilydd.   

Sylwer  

Mae FINDit yn rhagdybio eich bod yn chwilio am y geiriau i gyd onid nodwch NEU neu DIM rhwng geiriau ac 

ymadroddion.   

Gydag ieithoedd sy’n cael eu hysgrifennu o’r dde i’r chwith (megis Hebraeg), y flaenoriaeth yw y dde-i’r-chwith.   

Nid oes ots a yw llythrennau’n rhai bach neu’n brif lythrennau.  

2.1.1  Chwilio am ymadrodd 

 

I chwilio am ymadrodd penodol, teipiwch ddyfynodau o gwmpas y cymal. Gallwch gyfuno geiriau ac 

ymadroddion yn eich chwiliad.   

Sylwer  

Os na fyddwch yn rhoi dyfynodau o gylch yr ymadrodd, bydd y system yn dod o hyd i eitemau sy'n cynnwys 

geiriau unigol yr ymadrodd, boed y geiriau nesaf at ei gilydd fel y nodwyd yn y chwiliad ai peidio.  

Os defnyddir coma i wahanu geiriau mewn rhestr, rhaid cael gofod wedi’r coma. Os na wneir hyn, bydd y system 

yn ystyried y coma’n rhan o’r gair ac yn rhoi llai o ganlyniadau na’r disgwyl.  

Er enghraifft, i chwilio am cynhesu byd-eang fel un ymadrodd, teipiwch y canlynol yn y blwch chwilio:  
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2.1.2  Chwilio am air neu ymadrodd penodol  

 

Gallwch chwilio am eitemau sy’n cynnwys o leiaf un o’r geiriau neu ymadroddion rydych chi’n eu teipio yn y 

blwch Chwilio. I wneud hynny, teipiwch NEU rhwng y geiriau neu ymadroddion.   

Sylwer  

Os byddwch yn chwilio am eiriau neu ymadroddion heb nodi NEU neu DIM, mae FINDit yn rhagdybio eich bod 

yn chwilio am bob un o’r geiriau neu ymadroddion unigol.   

Er enghraifft, i chwilio am eitemau gyda’r gair Cymreig neu’r gair Celtaidd, teipiwch y canlynol yn y blwch 

Chwilio:   

 

Sylwer  

I ddefnyddio gweithredwyr Boole (A, NEU DIM) o fewn ymadroddion, rhaid i chi ddefnyddio prif lythrennau. Os 

na wnewch hynny, mae FINDit yn eu dileu ac yn gwneud chwiliad syml am eitemau sy’n cynnwys pob ymadrodd.  

2.1.3  Eithrio geiriau neu ymadroddion 

 

Gallwch eithrio eitemau sy’n cynnwys geiriau neu ymadroddion penodol. I wneud hynny, teipiwch DIM ac yna’r 

gair neu ymadrodd i’w eithrio.   

Sylwer  

Os byddwch yn chwilio am eiriau neu ymadroddion heb nodi NEU neu DIM, bydd FINDit yn rhagdybio eich bod 

yn chwilio am bob un o’r geiriau neu ymadroddion a nodwyd.   

Er enghraifft, i chwilio am eitemau gyda’r gair Celtaidd ac eithrio eitemau gyda’r gair Cymreig, teipiwch y 

canlynol yn y blwch chwilio:   

 

  
Ffigur 2. Chwiliad syml am ymadrodd 

  
Ffigur 3. Chwilio am eiriau penodol yn defnyddio NEU fel gweithredydd 

  
Ffigur 4. Eithrio geiriau penodol gan ddefnyddio DIM fel gweithredydd 



7  

Sylwer  

Os na ddefnyddir cromfachau mewn ymholiad sy’n cynnwys gweithredwyr lluosog, argymhellir eich bod yn 

defnyddio’r gweithredydd DIM olaf i sicrhau bod canlyniadau yn cael eu heithrio o’r ymholiad cyfan. Er 

enghraifft, seiclo a diogelwch DIM helmed. Os oes angen rhoi’r gweithredydd DIM yn rhywle arall, sicrhewch 

eich bod yn rhoi’r weithred mewn cromfachau. Er enghraifft: (seiclo DIM diogelwch) NEU helmed.   

2.1.4  Chwilio gyda nodau chwilio   

 

Gallwch gynnwys y nodau chwilio canlynol yn eich chwiliadau:  

• ? – rhowch farc cwestiwn i wneud chwiliad nod unigol. Er enghraifft, teipiwch wom?n i chwilio am gofnodion 

sy’n cynnwys y llinynnau woman, women, ac ati.  

• – rhowch seren i wneud chwiliad nodau chwilio lluosog. Er enghraifft, teipiwch diwyll* i chwilio am gofnodion 

sy’n cynnwys llinynnau, megis diwylliant, diwylliannol ac ati.  

Sylwer  

Mae’r system yn anwybyddu nodau chwilio a roddir ar ddechrau geiriau neu ymadroddion chwilio. Er enghraifft, 

mae’r system yn ymdrin â chwiliad megis ?enyw fel petaech wedi chwilio am enyw.  

2.1.5  Grwpio termau mewn ymholiad 

 

Gallwch ddefnyddio cromfachau i grwpio termau i gadarnhau trefn gweithredwyr lluosog a nodir mewn chwiliad.   

Enghraifft 1: Mae’r ymholiad canlynol yn chwilio am gofnodion sy’n cynnwys Shakespeare a naill ai trasiedi neu 

soned:  

 

Wrth ddefnyddio mwy nag un gweithredydd, argymhellir eich bod yn defnyddio cromfachau i nodi 

blaenoriaeth. Er enghraifft, os na ddefnyddir cromfachau yn yr ymholiad uchod, bydd FINDit yn defnyddio’r 

rheolau blaenoriaeth ac yn grwpio’r geiriau  Shakespeare a trasiedi fel a ganlyn:  

 

Sylwer  

Wedi i’r canlyniadau gael eu dychwelyd, bydd FINDit yn arddangos yr ymholiad wedi ei newid yn y blwch chwilio 

er mwyn i chi allu penderfynu a ydych am ddiwygio eich ymholiad a’i ailosod i gael y canlyniadau disgwyliedig.  

Enghraifft 2: Mae’r ymholiad canlynol yn chwilio am gofnodion sy’n cynnwys naill ai Gwyddeleg neu Celtaidd ac 

nad ydynt yn cynnwys Gaeleg:  

  
Ffigur 5.  Defnyddio cromfachau i chwilio am ddatganiadau grŵp    

  
Ffigur 6. Rheolau blaenoriaeth 
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Os na ddefnyddir cromfachau yn yr ymholiad uchod, bydd FINDit yn defnyddio’r rheolau blaenoriaeth ac yn 

grwpio’r geiriau Celtaidd a Gaeleg fel a ganlyn:  

 

2.1.6 Dewis eich cwmpas chwilio 

 
Mae’r cwmpas chwilio yn diffinio ble y dylai’r system chwilio. Mae cwmpas chwilio diofyn ar waith yn 

seiliedig ar eich mewngofnodiad, fel arfer yn cyfateb â’ch prif faes astudio neu feini prawf eraill a osodwyd 

gan y sefydliad. Fodd bynnag, gallwch newid cwmpas eich chwiliad drwy ddewis cwmpas chwilio o’r 

gwymplen fel a ddangosir yn yr enghraifft ganlynol:  

 

2.1.7  Defnyddio’r cwmpas chwilio Erthyglau 

 

Mae Erthyglau yn fynegai chwilio canolog sy’n ymgorffori degau o filiynau o gofnodion o arwyddocâd byd-

eang neu leol, wedi eu cynaeafu o gyhoeddwyr cynradd ac eilaidd a chyfanredwyr. I chwilio o blith yr 

adnoddau hyn, dewiswch gwmpas chwilio Erthyglau neu gwmpas chwilio sy’n ei gynnwys.  

Os ydych am dderbyn canlyniadau ar gyfer eitemau Erthyglau nad ydyn nhw’n cynnwys testun llawn, cliciwch ar 

y blwch Ymestyn fy Nghanlyniadau.   

  
Ffigur 7. Rheolau blaenoriaeth 

  
Ffigur 8. Rheolau blaenoriaeth   

  
Ffigur 9. Dewis cwmpas chwilio  
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Ffigur 10. Ymestyn canlyniadau i gynnwys eitemau lle nad oes testun-llawn ar gael   

2.2 Cyfyngiadau chwilio 

 

Bydd y system yn dangos neges ac yn rhoi awgrymiadau pan fydd yr ymholiad wedi mynd y tu hwnt i’r 

cyfyngiadau canlynol:  

• Yr ymholiad yn cynnwys mwy na 30 gweithredydd Boole.  

• Yr ymholiad yn cynnwys mwy nag 8 marc cwestiwn.  

• Yr ymholiad yn cynnwys mwy nag 8 seren a hyd y gair yn fwy na 2 (megis abb* neu ab*c).  

• Yr ymholiad yn cynnwys mwy na 4 seren a hyd y gair yn llai na 3 (megis ab*).  

• Yr ymholiad yn cynnwys dim ond un llythyren a seren (megis a*).  

 

Mae’r ddalen Chwilio pellach yn eich galluogi i nodi meini prawf ychwanegol, nad ydyn nhw ar gael yn y Chwiliad 

Sylfaenol. Yn ogystal, mae’n eich galluogi chi i ddewis hidlyddion cyn gwneud yr ymholiad.  

 

Mae’r cydrannau a’r opsiynau canlynol yn rhan o’r ddalen Chwilio Pellach:  

  

3 
  

Chwiliadau pellach 

  
Ffigur 11. Nodweddion chwilio pellach  
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• Chwilio am – os y’u darperir, mae tabiau chwilio yn eich galluogi i chwilio o fewn categori penodol o 

ddeunyddiau (megis deunyddiau y mae eich sefydliad yn berchen arnynt, stoc eich cwrs, neu unrhyw 

ystorfeydd eraill a ddefnyddir gan y llyfrgell). Os oes tabiau ai peidio, gallwch hefyd gyfyngu eich chwiliad 

drwy nodi cwmpasau a hidlyddion chwilio. 

• Cwmpas Chwilio –  mae cwmpas chwilio yn eich galluogi i leihau canlyniadau chwilio ymhellach drwy nodi 

is-gategoriau a allai gyfyngu cwmpas chwiliadau i gampws, llyfrgell, neu fynegeion chwilio eraill.  

• Ychwanegu Llinell Newydd – mae chwiliadau pellach yn eich galluogi i gynnwys hyd at saith llinell o feini 

prawf, sy’n cynnwys y paramedrau canlynol: gweithredydd, dewisydd maes, math o chwiliad, blwch chwilio.  

• Dewis Maes – ar gyfer pob llinell chwilio, mae’r paramedr hwn yn eich galluogi i gyfyngu eich chwiliad i bob 

maes chwilio neu faes penodol (megis teitl a phwnc).   

• Math o Chwiliad – ar gyfer pob llinell chwilio, mae’r paramedr hwn yn nodi a yw’r ymadroddion yn eich 

ymholiad yn cael eu trin fel ymadroddion neu union-ymadroddion. Mae’r gwerthoedd canlynol yn ddilys:   

• yn (yn union) – yn dychwelyd canlyniadau sy’n cynnwys ymadroddion sy’n cyfateb yn union i ymadroddion 

a nodir yn y chwiliad.  

• yn cynnwys – yn dychwelyd canlyniadau sy’n cynnwys pob gair yn yr ymadrodd, ond gallai’r geiriau fod 

mewn trefn wahanol ac efallai na fyddant yn agos at ei gilydd.  

• Yn dechrau gyda – yn dychwelyd canlyniadau sy’n cynnwys geiriau sy’n dechrau gyda’r llinyn a nodir.  

 

Sylwer  

Os yw’ch ymholiad yn cynnwys gweithredwyr sy’n gwahanu ymadroddion ac un neu’r ddau ymadrodd yn 

cynnwys geiriau lluosog, bydd FINDit yn defnyddio cromfachau i grwpio’r geiriau ymhob ymadrodd aml-air. Er 

enghraifft, bydd FINDit yn newid yr ymholiad Donald Duck NEU Disney i (Donald Duck) NEU Disney er mwyn 

gwahaniaethu rhyngddo a’r ymholiad canlynol: Donald (Duck NEU Disney).  

  

Sylwer  

Gan mai dim ond gyda chwiliadau teitl y caniateir chwiliadau sydd wedi eu hangori i’r chwith, bydd y Dewisydd 

Maes yn dangos Teitl pan ddewisir yn dechrau gyda.  

• Gweithredwyr – fel gyda chwiliadau sylfaenol, gallwch gynnwys y gweithredwyr canlynol rhwng geiriau ac 

ymadroddion ymhob llinell chwilio: A, NEU a DIM. Yn ogystal, mae’r gwymplen Gweithredwyr yn eich 

galluogi i ddewis y gweithredydd a ddefnyddir rhwng llinellu chwilio.   

• Blwch chwilio – ar gyfer pob llinell chwilio, rhowch y testun rydych yn chwilio amdano, a allai gynnwys 

geiriau, ymadroddion a gweithredwyr (A, NEU a DIM).  

• Hidlyddion – mae hidlyddion yn eich galluogi i gyfyngu eich canlyniadau i fetadata penodol (megis math o 

ddeunydd neu ystod dyddiadau). Yn y canlyniadau chwilio, gallwch gynnwys ac eithrio ffasedau i hidlo eich 

canlyniadau ymhellach.   

Yn yr enghraifft ganlynol rhaid i gofnodion sy’n cyfateb gynnwys naill ai’r geiriau Donald a Duck neu’r geiriau 

Mickey a Mouse yn y teitl, a rhaid i’r teitl a phwnc y cofnodion beidio â chynnwys yr ymadrodd union 

Amusement Parks.  O’r cofnodion sy’n cyfateb, dim ond yr erthyglau Saesneg a ddangosir yn y canlyniadau.   
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Mae chwilio drwy Bori yn eich galluogi i bori drwy ddeunyddiau llyfrgell (deunydd lleol yn unig) i ddod o hyd i 

wybodaeth berthnasol yn gyflym. Gallwch bori drwy ddeunydd yn ôl awdur, teitl a phwnc. Yn y canlyniadau, 

gallwch glicio ar ganlyniad sydd wedi ei danlinellu i weld cofnodion sy’n gysylltiedig ag ef. Mae hefyd yn bosibl 

pori yn ôl rhif galw, sy’n dychwelyd rhestr o gofnodion cysylltiedig mewn fformat cryno. Bydd clicio ar deitl yn 

dangos ei gofnod llawn.  

  

  
Ffigur 12. Enghraifft o chwiliad pellach yn defnyddio Gweithredwyr  

4 
  

Pori  
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Mae’r adran hon yn cynnwys pynciau’n ymwneud â’ch gofod a’ch gosodiadau personol yn FINDit.  

5.1 Pam Mewngofnodi? 

 

Wrth fewngofnodi i FINDit, gallwch wneud y canlynol:  

• Gosod eich dewisiadau ar gyfer eich sesiwn ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.  Gallwch osod eich dewisiadau 

er mwyn iddynt adlewyrchu’r ffordd rydych chi’n chwilio fel arfer, a’u cadw ar gyfer eich sesiynau yn y 

dyfodol.  

• Ychwanegu eitemau rydych wedi dod o hyd iddynt yn barhaol at eich Ffefrynnau. Gallwch gadw eitemau 

i’w defnyddio yn y dyfodol.   

• Cael mynediad at adnoddau allanol sydd wedi eu trwyddedu.  Mae’r sefydliad yn cynnig adnoddau 

gwybodaeth trwyddedig i’w ddefnyddwyr. Wedi i chi fewngofnodi, gallwch chwilio ac adalw’r adnoddau 

ychwanegol hyn.  

  
Ffigur 13. Enghraifft o ganlyniadau chwilio drwy bori 

5 
  

Eich gofod chi yn FINDit 
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• Defnyddio gwasanaethau llyfrgell.  Gallwch fanteisio ar wasanaethau llyfrgell megis gwneud cais am 

eitemau neu adalw eitemau.  

    

5.2 Pam allgofnodi?  

 

Dylech allgofnodi o FINDit er mwyn i’ch chwiliadau aros yn breifat ac i sicrhau nad oes unrhyw un yn ymyrryd 

â’ch gosodiadau personol a’ch Ffefrynnau.   

5.3 Fy Nghyfrif  

 

Mae Fy Nghyfrif yn eich galluogi i weld cynnwys eich cyfrif a chyflawni gwasanaethau llyfrgell megis adnewyddu 

llyfr neu ganslo cais. Yn ogystal, mae’n eich galluogi i osod eich gosodiadau FINDit personol. I gael mynediad at 

Fy Nghyfrif, gosodwch eich cyrchwr dros Mewngofnodi ar frig unrhyw ddalen i ddangos dolen Fy Nghyfrif.  

 

5.3.1  Gosodiadau personol 

 

Gallwch deilwra rhyngwyneb FINDit er mwyn iddo adlewyrchu’r ffordd rydych chi’n chwilio fel arfer. Er 

enghraifft, gallwch ddewis yr iaith, mwyafswm nifer y canlyniadau fesul tudalen, eich cyfeiriad e-bost, a’ch rhif 

ffôn symudol. I osod eich dewisiadau, cliciwch ar tab  Manylion Personol ar y ddalen Fy Nghyfrif.  

 

Sylwer  

I gadw’ch gosodiadau ar gyfer sesiynau’r dyfodol, rhaid i chi fewngofnodi a chadw’ch dewisiadau.   

 

  
Ffigur 14. Mewngofnodi i gael mynediad at nodweddion Fy Nghyfrif 

Ffigur 15. Mae manylion personol ar gael  

6 
  

Defnyddio Fy Ffefrynnau  
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Mae’r ddalen Fy Ffefrynnau, y ceir mynediad ati drwy glicio’r botwm pin Fy Ffefrynnau ar frig pob tudalen, yn 

cynnwys y tabiau canlynol:  

• Cofnodion wedi eu cadw – Mae’r tab hwn yn cynnwys eich holl gofnodion sydd wedi eu cadw ac yn eich 

galluogi i reoli a chadw’ch cofnodion.  

• Chwiliadau wedi eu cadw – Mae’r tab hwn yn dangos eich holl chwiliadau sydd wedi eu cadw ac yn eich 

galluogi i reoli’ch chwiliadau. Yn ogystal, mae’n eich galluogi i osod hysbysiadau a ffrydiau RSS, sy’n eich 

hysbysu pan fo canlyniadau wedi newid yn eich chwiliadau sydd wedi eu cadw.  

• Hanes Chwilio – Mae’r tab hwn yn dangos eich holl chwiliadau yn ystod y sesiwn gyfredol ac yn eich galluogi 

i reoli chwiliadau’r sesiwn honno.   

6.1 Cadw a rheoli cofnodion 

 

Mae FINDit yn galluogi defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi i gadw cofnodion ar gyfer sesiynau dilynol. Wedi 

i gofnod gael ei gadw, mae’r ddalen Fy Ffefrynnau > Cofnodion wedi eu Cadw yn galluogi defnyddwyr i wneud 

y canlynol i’w cofnodion: gweld, dileu a labelu. Mae labelu yn eich galluogi i grwpio a rheoli cofnodion tebyg.  

Sylwer  

Gydag ymwelwyr, cedwir cofnodion yn y cof lleol ac nid ydynt yn cael eu cadw rhwng sesiynau pori.   

6.1.1 Cadw Cofnod  

 

I gadw cofnod:  

• Gwnewch chwiliad.  

• Cliciwch y botwm pin nesaf at yr eitem rydych chi am ei chadw yn y canlyniadau chwilio.  

 

Mae’r system yn tynnu sylw at newidiadau i’r icon pinio ac yn ychwanegu’r eitem i ddalen Fy Ffefrynnau.   

 

Rhaid i chi Fewngofnodi i gadw eitemau ar gyfer sesiynau’r dyfodol.   

  

Sylwer  
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6.1.2 Dileu cofnod  

 

I ddileu cofnod o Fy Ffefrynnau:  

• Gallwch glicio ar y botwm Dadbinio nesaf at yr eitem yn y canlyniadau chwilio neu yn y tab Fy Ffefrynnau > 

Cofnodion wedi eu Cadw.  

 

6.1.3 Labelu cofnod   

 

Mae labeli yn eich galluogi i grwpio cofnodion mewn rhestri preifat er mwyn i chi allu cael mynediad atyn nhw 

yn ôl yr angen yn y dyfodol. Gallwch roi nifer o labeli i gofnod os ydych am gadw’r cofnod hwnnw mewn mwy 

nag un rhestr.   

I ychwanegu cofnod at restr breifat:  

• Cliciwch ar fotwm pin Fy Ffefrynnau sydd ar frig pob tudalen.  

• Dewiswch y tab Cofnodion wedi eu Caw (os nad yw wedi ei ddewis eisoes).  

 

• Rhowch enw’r Label  

  
Ffigur 16. Dileu o’r canlynidau chwilio 

  
Ffigur 17. Dileu o’r tab Cofnodion wedi eu Cadw  

•   Cliciwch y botwm pensil Ychwanegu Label 

  
Ffigur 18. Ychwanegu label o’ch dewis 
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6.1.4 Dileu label  

 

I ddileu label:  

• Cliciwch ar fotwm pin Fy Ffefrynnau sydd ar frig pob tudalen.  

• Dewiswch y tab Cofnodion wedi eu Cadw.  

• Cliciwch y botwm pensil Ychwanegu Label  

• Cliciwch ar y botwm croes Dileu Label.  

  
Ffigur 19. Teipiwch y label  

  
Ffigur 20. Enghraifft o  Label  
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6.1.5 Gweld cofnodion grŵp 

 

I weld cofnodion grŵp:  

• Cliciwch fotwm pin Fy Ffefrynnau sydd ar frig pob tudalen.  

• Dewiswch y tab Cofnodion wedi eu Cadw.  

• Yn yr adran Labelu, cliciwch ddolen y label i weld y cofnodion sydd wedi eu haseinio at y label honno.  

 

Mae’r enghraifft ganlynol yn dangos y label sydd wedi ei dewis a’r rhestr eitemau sydd wedi ei haseinio at y label 

honno.  

  
Ffigur 21. Dileu Label  

  
Ffigur 22. Dewis Dolen Label  
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6.1.6 Gweld cofnod wedi ei gadw 

 
I weld cofnod wedi ei gadw:  

• Cliciwch fotwm pin Fy Ffefrynnau sydd ar frig pob tudalen.  

• Dewiswch y tab Cofnodion wedi eu Cadw (os nad yw wedi ei ddewis eisoes).  

• Yn y rhestr cofnodion wedi eu cadw, cliciwch y cofnod rydych chi am ei 

arddangos.  

  
Ffigur 23. Enghraifft o grwpio cofnodion wedi eu cadw  
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6.1.7 Trefnu rhestr cofnodion wedi eu cadw 

 
Mae’r opsiynau Trefnu yn ôl yn galluogi defnyddwyr i roi trefn ar eu rhestr o gofnodion wedi eu cadw er mwyn 

dod o hyd i gofnodion penodol: Teitl, Awdur a Dyddiad Ychwanegu.   

 
Ffigur 25. Trefnu Cofnodion wedi eu Cadw yn ôl dyddiad, teitl neu awdur 

  
Ffigur 24. Tab Cofnodion wedi eu Cadw  
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6.2  Cadw a rheoli chwiliadau 

 

Mae FINDit yn galluogi defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi i gadw chwiliadau rhwng sesiynau a derbyn 

hysbysiadau e-bost os bydd diweddariad ar y chwiliad sydd wedi ei gadw. Wedi i chwiliad gael ei gadw, mae’r 

ddalen Fy Ffefrynnau > Chwiliadau wedi eu Cadw yn galluogi defnyddwyr i wneud y canlynol gyda chwiliadau 

sydd wedi eu cadw: gweld, dileu, creu ffrwd RSS a gosod/clirio hysbysiad.  

 

6.2.1 Cadw ymholiad o’r rhestr canlyniadau 

 

I gadw ymholiad o’r rhestr canlyniadau:  

• Gwnewch chwiliad rydych am ei gadw.  

• Cliciwch Cadw Ymholiad, sy’n ymddangos uwchben y canlyniadau chwilio.  

 

  
Ffigur 26. Cofnodion wedi eu cadw yn Fy Ffefrynnau  
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Ffigur 27. Ymholiad Cadw Chwiliad  

Yn ogystal, bydd gennych gyfle i ofyn am hysbysiad ar gyfer yr ymholiad hwn drwy glicio ar y ddolen hysbysu 

fydd yn ymddangos uwchben y blwch chwilio.  

 

6.2.2 Cadw ymholiad o Fy Ffefrynnau 

 

I gadw ymholiad o’r tab Hanes Chwilio:  

• Cliciwch fotwm Fy Ffefrynnau ar frig y ddalen.  

• Dewiswch y tab Hanes Chwilio i ddangos hanes chwilio eich sesiwn bresennol.  

• Cliciwch y botwm pin sy’n ymddangos nesaf at yr ymholiad rydych am ei gadw. Dylai’r cofnod nawr 

ymddangos dan y tab Chwiliadau wedi eu Cadw hefyd.   

6.2.3 Dileu cofnod wedi ei gadw 

 

I ddileu ymholiad:  

• Cliciwch fotwm pin Fy Ffefrynnau ar frig y ddalen.  

• Dewiswch y tab Chwiliadau wedi eu Cadw i ddangos eich holl chwiliadau wedi eu cadw.  

• Cliciwch y botwm dadbinio sy’n ymddangos nesaf at yr ymholiad rydych chi am ei ddileu o’r rhestr.  

  
Ffigur 28. GGofyn am hysbysiad  am ganlyniadau’n cyfateb a’ch chwiliad yn y dyfodol 
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6.2.4 Dileu grŵp o ymholiadau wedi eu cadw 

 

I ddileu grŵp o ymholiadau:  

• Cliciwch fotwm pin Fy Ffefrynnau ar frig y ddalen.  

• Dewiswch y tab Chwiliadau wedi eu Cadw i ddangos eich holl chwiliadau wedi eu cadw.  

• Dewiswch flychau ticio yr ymholiadau rydych chi am eu dileu.  

 

Sylwer  

I ddewis pob ymholiad, cliciwch y blwch ticio uwchben y rhestr.  

• Cliciwch y botwm Dadbinio sy’n ymddangos uwchben y rhestr.  

6.3 Cadw a rheoli hysbysiadau 

 

Mae FINDit yn galluogi defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi i dderbyn hysbysiadau e-bost pan fydd 

diweddariad i’r ymholiad chwiliad wedi ei gadw.  Wedi i hysbysiad gael ei osod, mae’r ddalen Fy Ffefrynnau > 

  
Ffigur 29. Dileu chwiliad wedi ei gadw 

  
Ffigur 30. Dewis chwiliadau wedi eu cadw lluosog i’w dileu   
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Chwiliadau wedi eu Cadw yn galluogi defnyddwyr i wneud y canlynol gyda hysbysiadau: gosod/clirio 

hysbysiadau a diweddaru cyfeiriadau e-bost.  

6.3.1 Gosod hysbysiad  

 

I osod hysbysiad:  

• Cliciwch fotwm pin Fy Ffefrynnau ar frig y ddalen.  

• Dewiswch y tab Chwiliadau wedi eu Cadw i ddangos eich holl chwiliadau wedi eu cadw.  

• Cliciwch y botwm Gosod Hysbysiad sy’n ymddangos nesaf at yr ymholiad yr hoffech osod hysbysiad ar ei 

gyfer.  

 

Os oes angen, diweddarwch y cyfeiriad e-bost i anfon yr hysbysiad iddo. Os nad oes hysbysiad wedi ei osod 

eisoes, bydd y cyfeiriad yn dychwelyd i’r cyfeiriad a nodir yng ngosodiadau’r defnyddiwr.  

Cliciwch y ddolen Newid cyfeiriad e-bost uwchben y blwch chwilio.   

 

Diwygiwch y cyfeiriad e-bost ac yna cliciwch CADW.   

  
Ffigur 31. Botwm Gosod Hysbysiad  

  
Ffigur 32. Newid cyfeiriad e-bost derbyn hysbysiadau  



24  

 

6.3.2 Clirio hysbysiad   

 

I glirio hysbysiad:  

• Cliciwch fotwm Fy Ffefrynnau ar frig y ddalen.  

• Dewiswch Chwiliadau wedi eu Cadw i ddangos eich holl chwiliadau wedi eu cadw.  

• Cliciwch y botwm cloch Clirio Hysbysiad fydd yn ymddangos nesaf at yr ymholiad i glirio’r hysbysiad.   

 

6.4 Creu ffrwd RSS  

 

Mae’r ffrwd RSS yn galluogi defnyddwyr FINDit i gael gwybod am newidiadau i ganlyniadau yn eu chwiliadau 

wedi eu cadw.  

I alluogi RSS ar gyfer chwiliad wedi ei gadw:  

• Agorwch ddalen Fy Ffefrynnau drwy glicio botwm pin Fy Ffefrynnau ar frig unrhyw ddalen.  

• Ar ddalen Fy Ffefrynnau, cliciwch y tab Chwiliadau wedi eu Cadw.  

  
Ffigur 33. Newid cyfeiriad e-bost hysbysiadau  

  
Ffigur 34. Botwm Clirio Hysbysiadau  
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• Cliciwch y botwm RSS ar gyfer y chwiliad wedi ei gadw rydych am ei fonitro.  

• Tanysgrifiwch i’r ffrwd os oes gan eich porwr ddarllenydd RSS.  

 

Mae’r ddalen Canlyniadau Cryno yn dangos yr eitemau sy’n cyfateb â’ch ymholiad chwilio. Ar gyfer pob eitem, 

dangosir y wybodaeth ganlynol:  

• Math o Adnodd – fformat yr eitem, megis llyfr, erthygl, cyfnodolyn ac ati.  

• Teitl – cliciwch y teitl i weld rhagor o wybodaeth am yr eitem.  

• Awdur, crëwr a dyddiad – eitem, crëwr a dyddiad cyhoeddi’r eitem.  

• Argaeledd – cliciwch y ddolen hon i weld rhagor o wybodaeth a gwasanaethau (megis gwneud cais amdani 

neu weld yr eitem).  

• Anfon – yn eich galluogi i wneud pethau gyda’r eitem (megis eu hanfon drwy e-bost, creu dyfyniad ac ati).   

• Ffasedau – mae’r ffasedau ar ochr chwith y ddalen yn eich galluogi i hidlo’r canlyniadau yn ôl categorïau 

(megis math o adnodd a dyddiad) a’u rhoi mewn trefn.   

  
Ffigur 35. Dewis ffrwd RSS ar gyfer eich Chwiliadau wedi eu Cadw 

7 
  

Defnyddio canlyniadau cryno 
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7.1 Personoleiddio canlyniadau 

 

Mae gosodiadau personol yn galluogi defnyddwyr i roi mwy o flaenoriaeth i gofnodion electronig sy’n cyfateb 

â’u disgyblaethau dewisol.   

 

Mae’r adran Canlyniadau wedi eu personoleiddio yn rhestru dewisiadau gweithredol ac yn galluogi defnyddwyr 

i ddileu disgyblaethau, golygu disgyblaethau a rhoi blaenoriaeth i ddeunyddiau mwy newydd.   

7.1.1  Gosod dewisiadau canlyniadau wedi eu personoleiddio 

 
Mae blwch deialog Personoleiddio’r Canlyniadau yn galluogi defnyddwyr i osod eu dewisiadau o ran eu 

disgyblaeth, a gedwir yn ystod y sesiwn ar gyfer ymwelwyr a phobl nad ydynt wedi mewngofnodi a rhwng 

sesiynau ar gyfer defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi.   

  
Ffigur 36. Canlyniadau cryno  

  
Ffigur 37. Canlyniadau wedi eu Personoleiddio  
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I alluogi gosodiadau wedi eu personoleiddio:  

• Gwnewch chwiliad o fewn cwmpas chwilio sy’n cynnwys cofnodion Erthyglau.  

 

• Cliciwch y botwm Personoleiddio sy’n ymddangos uwchben y rhestr canlyniadau.  

• Ym mlwch deialog Personoleiddio’r Canlyniadau, dewiswch hyd at bump disgyblaeth.  

• Cliciwch PERSONOLEIDDIO.  

I olygu gosodiadau wedi eu personoleiddio yn yr UI newydd:   

• Gwnewch chwiliad o fewn cwmpas chwilio sy’n cynnwys cofnodion Erthyglau i ddangos yr adran Canlyniadau 

wedi eu Personoleiddio.   

  
Ffigur 38. Opsiynau personoleiddio canlyniadaus 

options  

  
Ffigur 39. Galluogi Canlyniadau wedi eu Personoleiddio 
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• Os ydych am roi blaenoriaeth i gofnodion mwy newydd, ticiwch y blwch ticio Ffafrio deunydd newydd.   

• Cliciwch Golygu yn yr adran Personoleiddio’r Canlyniadau i agor blwch deialog Personoleiddio’r Canlyniadau.   

 

• Yn y blwch deialog Personoleiddio’r Canlyniadau, dewiswch hyd at bum disgyblaeth.  

• Cliciwch CADW NEWIDIADAU.  

    

7.2 Hidlo canlyniadau  

 

Yn yr adran Mireinio fy nghanlyniadau, a all ymddangos naill ai ar ochr chwith neu ochr dde y ddalen 

Canlyniadau Cryno, mae rhestr o gategorïau, y cyfeirir atynt fel ffasedau. Drwy gynnwys ac eithrio’r ffasedau 

  
Ffigur 40. Adran Canlyniadau wedi eu Personoleiddio  

  Ffigur 41. Blwch deialog Personoleiddio’r Canlyniadau 
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hyn (megis dyddiad, awdur, math o gofnod ac ati) gallwch gyfyngu’r canlyniadau chwilio i gael y canlyniadau 

a ddymunwch.   

7.2.1  Cynnwys ac eithrio ffasedau lluosog   

 

Pan fo ffasedau’n cael eu hychwanegu un ar y tro, mae’r system yn rhoi canlyniadau sy’n cyfateb â gwerth y 

ffased a ddewiswyd. Gallwch ddewis hidlo mwy cymhleth drwy ddewis nifer o ffasedau ac yna’u cymhwyso at 

y canlyniadau ar yr un pryd. Er enghraifft, os dewiswch Ffased Pwnc Amaethyddiaeth a Botaneg a ffased math 

Llyfr ac Arall, bydd y system yn rhoi canlyniadau sy’n cynnwys pob cofnod sy’n cyfateb â’r meini prawf canlynol:  

• Rhaid i’r cofnodion gynnwys pynciau naill ai Amaethyddiaeth neu Botaneg.  

• A rhaid i’r cofnodion fod o fath Llyfr neu Arall.   

Petaech wedi dewis y ffasedau hyn ar wahân, byddai’n rhaid bod y cofnodion wedi cynnwys pob un o’r ffasedau 

hyn.  

I gynnwys/eithrio ffasedau niferus ar yr un pryd:  

 

• Ar gyfer pob ffased rydych am gynnwys neu eithrio, hofrwch dros y ffased yn Hidlo fy nghanlyniadau ac yna 

gwnewch un o’r canlynol:  

• Cynnwys ffased – dewiswch y blwch ticio ar o0chr chwith y ffased. Os ydych am gynnwys ffased sydd eisoes 

wedi ei eithrio, cliciwch y botwm tic ar ochr dde y ffased.  

• Eithrio ffased – os ydych eisoes wedi cynnwys ffased, cliciwch y botwm dad-dicio ar ochr dde’r ffased i’w 

nodi ar gyfer ei eithrio. Os nad ydych wedi nodi ffased i’w gynnwys na’i eithrio, rhaid i chi’n gyntaf ddewis 

blwch ticio’r ffased a chlicio’r botwm dad-dicio ar ochr dde’r ffased. Os na wnewch hyn, bydd ffased unigol 

yn cael ei eithrio’n syth.  

• Cliciwch Defnyddio Hidlyddion i hidlo’ch canlyniadau, Bydd y ffasedau a ddewiswyd yn ymddangos yn yr 

adran Hidlyddion ar Waith.  

•   Gwnewch chwiliad  

  
Ffigur 42. Hidlo Fy Nghanlyniadau ar y ddalen Canlyniadau Cryno 
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7.2.2  Ychwanegu ffasedau parhaus 

 

Wrth berfformio chwiliadau tebyg i’w gilydd, efallai y byddwch am gadw’ch hidlyddion ar gyfer chwiliadau 

pellach yn ystod yr un sesiwn.  

I wneud ffased yn un parhaus, hofrwch y cyrchydd uwchben y ffased yn yr adran Hidlyddion Ar Waith ac yna 

cliciwch ar glo’r ffased.  

 

I ddiffodd ffased, cliciwch ar glo’r ffased i’w ddileu.   

  

  
Ffigur 43. Defnyddio hidlyddion i ddiwygio canlyniadau chwilio  

  
Ffigur 44. Ffased Gludol Gweithredol  
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Mae Chwilio Cyfnodolion, a adwaenir hefyd fel y Rhestr A-Z yn y rhyngwyneb clasurol, yn galluogi defnyddwyr 

i chwilio am gyfnodolion yn ôl teitl neu ISNN neu i bori am gyfnodolion sy’n cychwyn gydag unrhyw rif (0-9), 

llythyren (A-Z), neu bob nod arall nad yw’n un Lladinaidd (ARALL).  

Ceir 20 canlyniad fesul dalen (anffurfweddadwy), ac mae pob canlyniad yn cynnwys y wybodaeth ganlynol: math 

o adnodd, braslun bawd, teitl, cyhoeddwr, dyddiad, argaeledd a gweithredoedd (megis Dyfynnu ac E-bostio).  

 

Wedi dewis eitem yn y Canlyniadau Cryno, mae’r Dangosiad Llawn yn agor i ddangos gwybodaeth ychwanegol. 

Gall defnyddwyr naill ai sgrolio i adran benodol neu ddefnyddio’r dolenni ar ochr chwith y ddalen.  

8 
  

Chwilio Cyfnodolion 

  
Ffigur 45. Canlyniadau Chwilio Cyfnodolion  

9 
  

Defnyddio’r dangosiad llawn 
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Trefnir gwybodaeth yr eitem yn ôl yr adrannau canlynol:  

• Anfon – mae’r adran hon yn galluogi defnyddwyr i wneud y canlynol gyda’r eitem a ddewisir: e-bostio 

manylion yr eitem, creu dyfyniad, argraffu, anfon at system rheoli cyfeiriadau (megis EndNote) a chreu dolen 

barhaol.  

• Gweld ar-lein – dim ond pan fo eitem ar gael i’w defnyddio ar-lein mae’r adran hon yn ymddangos. 

• Gwneud Cais – mae’r adran hon yn eich galluogi i wneud cais am eitemau ffisegol (meis llyfrau a CDs sain) 

o’ch sefydliad. Yn dibynnu ar eich sefydliad, efallai y byddwch yn gallu gwneud y cais yn syth o FINDit. Os na, 

bydd yr adran hon yn eich cysylltu â’ch sefydliad i wneud cais.  

  Ffigur 46. Dangosiad llawn, gydag adrannau Bwydlen, Anfon a Gweld 
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Sylwer  

Efallai y bydd angen i chi fewngofnodi i FINDit neu’ch sefydliad i wneud cais. 

• Manylion – yn dangos manylion ychwanegol (megis y cyhoeddwr a’r dyddiad creu) i helpu’r defnyddiwr i 

benderfynu a yw am ddewis yr eitem.  

• Eitemau â pherthynas – yn dangos eitemau ar yr un pwnc. Dim ond wrth chwilio yn y cwmpas Llyfrgelloedd 

y bydd y nodwedd hon yn arddangos.   

  
Ffigur 47. Dangosiad llawn, gydag adrannau Gwneud Cais a Manylion   
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Ffigur 48. Adran Eitemau â Pherthynas    
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