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Prifysgol De Cymru - Polisïau Meddalwedd 
 

Mae polisïau meddalwedd y Brifysgol yn berthnasol i'r holl feddalwedd a setiau data sydd wedi'u gosod ar 
‘gyfarpar cyfrifiadurol o eiddo'r Brifysgol’. O hyn allan, cyfeirir at y cyfarpar hwn fel cyfarpar cyfrifiadurol. 

 

Nod 
 

Prif amcanion polisïau meddalwedd y Brifysgol yw:- 

 
1. Sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â'i dyletswyddau cyfreithiol o dan gyfraith hawlfraint a'i bod yn 

cadw at delerau ac amodau ar ddefnydd derbyniol meddalwedd. 

 
2. Rheoli costau'r Brifysgol mewn perthynas â phrynu, cynnal a chadw a chefnogi meddalwedd a 

systemau cyfrifiadurol. 

 
Dull 

 
Bydd y Brifysgol yn cyflawni'r nodau hyn drwy:- 

 
1. Gadw rhestr o'r holl feddalwedd a brynwyd i'w gosod ar gyfarpar cyfrifiadurol y Brifysgol; 

 
2. Cynnal archwiliadau rheolaidd o gyfarpar cyfrifiadurol gan sicrhau mai dim ond meddalwedd sydd 

dan drwydded i'r Brifysgol sydd wedi'i gosod; 

 

3. Tynnu unrhyw feddalwedd oddi ar gyfarpar cyfrifiadurol os:- 

a. na chafwyd cymeradwyaeth y person a ddatblygodd y feddalwedd ac sy'n berchen ar hawliau'r 
feddalwedd, 

b. nad yw'r feddalwedd o dan drwydded i'r Brifysgol, yn eiddo i'r Brifysgol, neu wedi'i throsglwyddo'n 
gyfreithiol i'r Brifysgol, 

c. nad oes angen yr offer cyfrifiadurol ar y Brifysgol bellach; 

 
4. Cynnig cyngor ac arweiniad i staff a myfyrwyr mewn perthynas â'r telerau a'r amodau ar ddefnydd 

meddalwedd; 

 

5. Diffinio'r prosesau a'r gweithdrefnau a fydd yn galluogi'r defnyddiwr i gadw at y polisïau meddalwedd; 

 
6. Sicrhau y caiff staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â'r Brifysgol eu gwneud yn ymwybodol o bolisïau 

meddalwedd y Brifysgol; 

 
7. Cymryd camau yn erbyn unrhyw aelod o staff, myfyriwr neu ymwelydd â'r Brifysgol sy'n torri 

polisïau meddalwedd y Brifysgol neu sy'n torri 'Rheoliadau Cyfrifiadura TG Prifysgol De Cymru'. 

http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/
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CYDYMFFURFIAETH O RAN MEDDALWEDD 

Gofynion Polisi a Gweithdrefn 
 
 

DATGANIAD POLISI 

 
Polisi Prifysgol De Cymru yw parchu pob hawlfraint ar feddalwedd gyfrifiadurol ac ar gerddoriaeth a chadw 
at Delerau ac Amodau unrhyw drwydded y mae'r Brifysgol yn barti ynddi. Ni fydd y Brifysgol yn caniatáu 
defnyddio unrhyw feddalwedd neu gerddoriaeth heb drwydded, a bydd unrhyw weithiwr neu fyfyriwr y ceir 
ei fod/bod yn defnyddio meddalwedd neu ffeiliau cerddoriaeth heb drwydded, neu y ceir bod unrhyw 
feddalwedd neu ffeiliau o'r fath yn ei feddiant/meddiant, yn destun gweithdrefnau disgyblu'r Brifysgol. 

 

Mae'r polisïau rheoli meddalwedd sydd yn y ddogfen hon yn sail i 'Reoliadau Cyfrifiadura TG Prifysgol De 
Cymru'. 

 

Mae'n gyfrifoldeb ar bob gweithiwr a myfyriwr i sicrhau ei fod/bod wedi darllen a deall cynnwys y polisïau 
rheoli meddalwedd ac i sicrhau ei fod/bod yn cadw atynt. 

 
Atgoffir staff a myfyrwyr eu bod, yn ôl telerau eu cyflogaeth â'r Brifysgol, ac fel rhan o'r broses ymrestru 
myfyrwyr, eisoes wedi ymrwymo i gytuno i'r holl reoliadau a bennir gan y Brifysgol. 

http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/
http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/
http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/
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POLISÏAU RHEOLI MEDDALWEDD 

Mae'r polisïau a'r gweithdrefnau a gofnodir yn y ddogfen hon yn ymwneud yn benodol â defnyddio 
meddalwedd ar gyfarpar sy'n eiddo i'r Brifysgol. 

 

 A yw'r polisi hwn yn 
berthnasol i: 

Staff? Myfyrwyr? 
040150 Caffael Meddalwedd Ydy Ydy 

040152 Gosod Meddalwedd Ydy Ydy 

040153 Symud Meddalwedd Ydy  

040154 Gwaredu Caledwedd a Meddalwedd TGCh Ydy  

040155 Cydymffurfio ar Feddalwedd a Dogfennaeth Ydy  

040157 Gwerthuso Meddalwedd (Rhadwedd, 
Rhanwedd a Meddalwedd Parth Cyhoeddus) 

Ydy Ydy 

040160 Lawrlwytho o'r Rhyngrwyd Ydy Ydy 

040163 Archwiliadau o Feddalwedd a'r Rhwydwaith Ydy Ydy 

Gweithdrefnau Disgyblu ar gyfer Torri Polisïau Meddalwedd Ydy Ydy 

Canllawiau ar gyfer gwaredu cyfarpar PC a Disgiau Caled 
Darfodedig 

Ydy  

Gwaredu Cyfarpar Dros Ben Ydy  

‘Rheoliadau ar gyfer datblygu, lleoli a defnyddio 
cyfleusterau cyfrifiadura a thelathrebu'r Brifysgol’ 

Ydy Ydy 

 
Geirfa Ydy Ydy 

Atodiad 1 – Cyfrifoldeb y Tîm Cymorth Busnes   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://inform.glam.ac.uk/media/files/documents/2008-06-26/IT_Regs.doc
http://inform.glam.ac.uk/media/files/documents/2008-06-26/IT_Regs.doc
http://inform.glam.ac.uk/media/files/documents/2008-06-26/IT_Regs.doc
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Polisi 040150 - Caffael Meddalwedd 
 

CAFFAEL MEDDALWEDD (staff a myfyrwyr) 
Mae'r polisi hwn yn sicrhau y daw unrhyw feddalwedd a gaffaelwyd i'w gosod ar gyfarpar y Brifysgol o 
ffynhonnell ddibynadwy a, lle bo'n berthnasol, y caiff ei chofnodi ar gofrestr(i) asedau meddalwedd y Brifysgol. 

 

POLISI 
Rhaid i bob darn o feddalwedd gyfrifiadurol a gaffaelir i'w defnyddio ar gyfarpar y Brifysgol gael ei gaffael o 
ffynhonnell ddibynadwy a, lle bo'n berthnasol, ei gofnodi a'i ddiogelu, yn ddelfrydol yng nghronfa ddata rheoli 
trwyddedau meddalwedd ganolog y Brifysgol. 

 

Gweithdrefn (Yn cynnwys Caffael, Gosod a Chydymffurfio) 

Y person sy'n ceisio'r feddalwedd sy'n gyfrifol am sicrhau y caiff manylion y cytundeb trwyddedu meddalwedd, 
yr allwedd trwyddedu meddalwedd, cyfryngau'r feddalwedd a'r wybodaeth gaffael eu cofnodi a'u diogelu, yn 
ddelfrydol yng nghronfa ddata rheoli trwyddedau meddalwedd ganolog y Brifysgol (USMD). 

 
Caiff yr USMD ei chynnal a'i chadw gan y Gwasanaethau TG, Tîm Cymorth Busnes (BST) ar ran y Brifysgol. 

 

Mae'n bwysig cofnodi ffynhonnell gyflenwi'r feddalwedd (a/neu'r data) rhag ofn bydd ymchwiliad neu 
archwiliad o'r cyfrifiadur yn gofyn am ragor o wybodaeth. 

 

Caffael a derbyn y feddalwedd gan ddosbarthwr 
1. Cyn caffael unrhyw feddalwedd, mae'n werth siarad gyda BST i weld a oes gan y Brifysgol drwydded i 

ddefnyddio'r feddalwedd eisoes. 
2. Gall BST gynorthwyo gyda'r broses drwy ganfod cyflenwyr, rhoi archeb ac ailgodi'r tâl i'ch cod cyllideb lle 

bo'n berthnasol. 
3. Os ydych yn bwriadu lawrlwytho meddalwedd neu ffeiliau data o'r rhyngrwyd ac os nad ydych yn sicr a 

ellir ymddiried yn y wefan, dylech gysylltu â'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i ofyn am gyngor. 
 

Cyn gosod y feddalwedd 
4. Rhaid gwirio'r cyfryngau am firysau cyn gosod unrhyw feddalwedd ar y cyfarpar. 
5. Dylai BST gofrestru'r feddalwedd ar arf archwilio meddalwedd y Brifysgol (USAT), am y bydd methu â 

gwneud hynny yn golygu y caiff y feddalwedd ei hadnabod fel un heb drwydded a gallai olygu y caiff y 
feddalwedd ei dadosod yn awtomatig. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod manylion y feddalwedd gan 
BST er mwyn ei chofrestru gyda'r USAT. 

6. Yn ddelfrydol, dylid rhoi copi gwreiddiol o'r cyfryngau gosod, trwydded y feddalwedd a chopi o'r anfoneb i 
BST eu storio mewn lle diogel. Os nad yw hyn yn briodol, yna rhaid i'r adran/gyfadran sicrhau bod ganddi 
drwydded feddalwedd ddilys, cadarnhau 'telerau defnydd' y feddalwedd, a sicrhau bod gan y Brifysgol y 
gallu i ailosod y feddalwedd os bydd angen. 

 
Gosod y Feddalwedd 

7. Os nad ydych yn sicr a yw'r feddalwedd yr hoffech ei gosod ar gyfarpar y Brifysgol yn cydymffurfio â'r 
polisïau ar feddalwedd neu a yw'n cynnwys firws, yna dylech gysylltu â'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i 
ofyn am gyngor. 

8. Rhaid i berson cymwys osod y feddalwedd er mwyn sicrhau y gellir ymdrin ag unrhyw broblemau o ran 
cydweddu â meddalwedd neu galedwedd arall yn gyflym, ac y caiff y feddalwedd ei gosod o fewn ‘telerau 
defnydd’ y feddalwedd. 

9. Mae'r rhan fwyaf o PCs yn y Brifysgol yn cydymffurfio â ‘bwrdd gwaith dan reolaeth’, sy'n golygu mai dim 
ond staff cymorth bwrdd gwaith y GWASANAETHAU TG sy'n gallu gosod meddalwedd ar y cyfarpar. 
Rhaid i chi gysylltu â'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i ofyn iddynt awdurdodi gosod meddalwedd a/neu i 
drefnu i osod y feddalwedd ar y cyfarpar hwn. 

10. Mae rhai aelodau o staff ac ymchwilwyr wedi penderfynu yn erbyn byrddau gwaith dan reolaeth, ac wedi 
cofrestru gyda'r GWASANAETHAU TG i reoli eu gosodiadau meddalwedd eu hunain. Mae manylion am 
y polisi hwn ar gyfer dewis eithrio ar gael drwy'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’. Mae defnyddwyr y 
cyfrifiaduron hyn, yr ystyrir bod eu byrddau gwaith heb eu rheoli, yn gwbl gyfrifol am sicrhau y caiff 
meddalwedd ar y cyfarpar hwn ei defnyddio mewn ffordd ddilys ac am sicrhau y caiff y feddalwedd ei 
chadw at safon ddiogel. 
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Nodwch: 

Bydd y GWASANAETHAU TG yn trosglwyddo i berchennog bwrdd gwaith heb ei reoli unrhyw gostau 
ar gyfer unrhyw waith atgyweirio o ganlyniad uniongyrchol i beidio â rheoli'r cyfarpar hwnnw at yr un 
safon â'r hyn sy'n berthnasol i fwrdd gwaith nodweddiadol dan reolaeth y Brifysgol. 

 

Manylion Cyswllt: 
 

GWASANAETHAU TG - Tîm Cymorth Busnes (BST)  
E-bost: itsupport@southwales.ac.uk 
Ystafell – TR J251 
Ffôn: 01443 – 482882 

 
Gwasanaethau Cymorth TG (GWASANAETHAU TG)  
E-bost: itsupport@southwales.ac.uk  
Ffôn: 01443 - 482882 

 
 

ARWEINIAD PELLACH 

Rhaid bod gennych drwydded i ddefnyddio meddalwedd a rhaid i chi hefyd gadw at delerau Cytundeb 
Trwyddedu Defnyddiwr Terfynol (EULA). Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â gofynion 

cyfreithiol ac er mwyn sicrhau bod y Brifysgol yn parhau'n gymwys i dderbyn cefnogaeth y gwerthwr. 

 
• Mae defnyddio meddalwedd heb drwydded nad yw'n cael ei gwerthuso yn ôl telerau'r drwydded yn 

drosedd. Mae'n bosibl y caiff yr unigolyn dan sylw a Chyfarwyddwyr y Brifysgol eu hystyried yn 
gyfrifol. 

• Os deellir bod cyfyngiadau ar y drwydded wedi i'r feddalwedd gael ei defnyddio am gyfnod, gallai hyn 
olygu costau ychwanegol ac annisgwyl i'r Brifysgol, ac o ganlyniad caiff y gost hon ei throsglwyddo i'r 
gyfadran neu'r adran briodol. 

• Mae'n bosibl y bydd y gwerthwr yn gwrthod rhoi cefnogaeth a / neu ddiweddariadau am bris rhesymol 
os caniateir i feddalwedd ddod i ben neu gael ei defnyddio heb drwydded. I'r meysydd hynny sy'n 
dibynnu ar y feddalwedd dan sylw, mae hyn yn peri risg i brosesau busnes y Brifysgol a hefyd i'r 
wybodaeth ganlyniadol. 

 
 

DOGFENNAU ATEGOL 

ISO 17799 REFERENCE(S) 

12.1.2.2 Software copyright 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:itsupport@southwales.ac.uk
mailto:itsupport@southwales.ac.uk
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Polisi 040152 - Gosod Meddalwedd 

GOSOD MEDDALWEDD (Staff a Myfyrwyr) 
Mae'r polisi hwn yn sicrhau na fydd defnyddwyr yn gosod meddalwedd heb ystyried telerau defnydd y 
feddalwedd a'i heffaith bosibl ar raglenni meddalwedd eraill, ac na fydd unrhyw ddefnydd o'r feddalwedd yn 
torri cyfreithiau Cymru a Lloegr, nac yn torri rheoliadau'r Brifysgol mewn perthynas â'r defnydd o gyfleusterau 
cyfrifiadurol. 

 

POLISI 
Ni ddylid gosod Meddalwedd Gyfrifiadurol ar gyfarpar y Brifysgol oni bai: 

 
a) y cafwyd cymeradwyaeth y person/gwneuthurwr a ddatblygodd y feddalwedd ac sy'n berchen hawliau'r 

feddalwedd, 
 

Neu 

 
b) bod trwydded ddilys ar gyfer y feddalwedd sy'n eiddo i'r Brifysgol, neu sydd wedi'i throsglwyddo i'r 

Brifysgol 
 

A 

 

• bod y Brifysgol wedi cymeradwyo gosod y feddalwedd ar y cyfarpar; 
 

• o wneud hynny, rhaid i unrhyw ddefnydd o'r feddalwedd gyd-fynd ag unrhyw delerau defnydd/cytundeb 
ar gyfer trwydded y feddalwedd dan sylw, a pheidio â thorri unrhyw un o gyfreithiau Cymru a Lloegr, na 
thorri'r ‘Rheoliadau ar gyfer datblygu, lleoli a defnyddio cyfleusterau cyfrifiadura a thelathrebu'r Brifysgol’. 

 

Gweithdrefn 
Gweler y Weithdrefn ar Gaffael Meddalwedd. 

1. Os nad ydych yn sicr a yw'r feddalwedd yr hoffech ei gosod ar gyfarpar y Brifysgol yn cydymffurfio â'r 
polisïau meddalwedd, dylech gysylltu â'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i ofyn am gyngor. 

2. Rhaid i berson cymwys osod y feddalwedd er mwyn sicrhau y gellir ymdrin ag unrhyw broblemau o ran 

cydweddu â meddalwedd neu galedwedd arall yn gyflym, ac y caiff y feddalwedd ei gosod o fewn 
‘telerau defnydd’ y feddalwedd. 

 

ARWEINIAD PELLACH 

• Os hoffech i un o swyddogion cymorth bwrdd gwaith y GWASANAETHAU TG osod y feddalwedd, 
dylech gysylltu â'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i drefnu apwyntiad addas. 

• Mae'r rhan fwyaf o PCs yn y Brifysgol yn cydymffurfio â ‘bwrdd gwaith dan reolaeth’, sy'n golygu na 
ddylai defnyddiwr y cyfarpar hwnnw osod meddalwedd ar y cyfarpar os bydd yn difrodi delwedd 
feddalwedd graidd y PC hwnnw, neu os oes ganddi'r potensial i wneud hynny. Rhaid i chi gysylltu â'r 
‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i ofyn iddynt awdurdodi gosod meddalwedd a/neu i drefnu i osod y 
feddalwedd ar y cyfarpar hwn. 

• Mae rhai aelodau o staff ac ymchwilwyr wedi penderfynu yn erbyn byrddau gwaith dan reolaeth, ac 
wedi cofrestru gyda'r GWASANAETHAU TG i reoli eu gosodiadau meddalwedd eu hunain. Mae 
manylion am y dewis hwn ar gyfer eithrio ar gael drwy'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’. Mae defnyddwyr 
y cyfrifiaduron hyn, yr ystyrir bod eu byrddau gwaith heb eu rheoli, yn gwbl gyfrifol am sicrhau y caiff 
meddalwedd ar y cyfarpar hwn ei defnyddio mewn ffordd ddilys ac am sicrhau y caiff y feddalwedd ei 
chadw at safon ddiogel – Ymwadiad Meddalwedd. 

 

Nodwch: 

Bydd y GWASANAETHAU TG yn trosglwyddo i berchennog bwrdd gwaith heb ei reoli unrhyw gostau ar 
gyfer unrhyw waith atgyweirio o ganlyniad uniongyrchol i beidio â rheoli'r cyfarpar hwnnw at yr un safon 
â'r hyn sy'n berthnasol i fwrdd gwaith nodweddiadol dan reolaeth y Brifysgol. 

 

http://its.southwales.ac.uk/software-purchase/
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Polisi 040153 – Symud / Adleoli Meddalwedd 
 

SYMUD MEDDALWEDD (staff yn unig) 
Mae'r polisi hwn yn cwmpasu symud cyfarpar TGCh a meddalwedd cysylltiedig o fewn y Brifysgol o 
ganlyniad i symud swyddfeydd staff. 

 

POLISI 
Rhaid cydlynu'r gwaith o symud cyfarpar bwrdd gwaith TGCh rhwng gwahanol leoliadau corfforol drwy'r 
GWASANAETHAU TG fel y gellir ychwanegu'r feddalwedd addas at y cyfarpar, neu ei thynnu oddi arno, ac 
fel y gellir diweddaru'r cronfeydd asedau meddalwedd. 

 

Gweithdrefn 
1. Cyn symud swyddfa unrhyw aelod o staff, dylech gysylltu â'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i 

gofrestru eich bwriad. 
2. Bydd y GWASANAETHAU TG yn cyfarfod â'r rheolwr adran perthnasol i ganfod a fydd angen 

meddalwedd newydd neu a ellir ailddosbarthu hen feddalwedd. 
3. Bydd y GWASANAETHAU TG yn gwneud darpariaeth i gynorthwyo gyda'r adleoliad a chomisiynu'r 

holl gyfarpar TGCh sy'n gysylltiedig â'r symud. 
4. Caiff manylion am leoliadau newydd staff, eu meddalwedd, pwyntiau rhwydwaith ac unrhyw 

feddalwedd ychwanegol eu diweddaru yng nghronfa ddata asedau'r GWASANAETHAU TG. 

 
 

Polisi 040154 – Gwaredu Caledwedd a Meddalwedd TGCh 
 

GWAREDU CALEDWEDD TGCH (staff yn unig) 
Mae'r polisi hwn yn sicrhau y caiff meddalwedd/caledwedd eu gwaredu mewn ffordd reoledig. 

 

POLISI 
Mae gan y Gwasanaethau TG bolisi ar wahân ar gyfer rheoli'r gwaith o waredu:  
Polisïau Gwaredu TG a Gwastraff Cyfrinachol 

 

Gweithdrefn 
1. Ar ôl penderfynu bod cyfrifiadur yn barod i'w waredu, rhaid tynnu'r holl feddalwedd o'r caledwedd. 

Gellir gwneud trefniadau drwy'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i aelod o staff y GWASANAETHAU 
TG wneud y gwaith hwn. 

 

2. Os bydd y drwydded yn caniatáu, caiff y feddalwedd ei hailddefnyddio neu eu storio i'w defnyddio 
yn y dyfodol (gwaredir meddalwedd OEM gyda'r cyfrifiadur am nad yw'r trwyddedau hyn yn 
drosglwyddadwy). 

 
3. Rhaid tynnu holl ddata'r Brifysgol a rhaid dileu'r disg caled gan ddefnyddio meddalwedd DBAN, a 

rhaid diweddaru'r gronfa ddata asedau. Os mai 3ydd parti fydd yn dinistrio'r data, rhaid cadw'r 
dystysgrif gwaredu/dinistrio ar ffeil. 

 
4. Os ystyrir bod y data ar y disg o natur sensitif, h.y. peiriant staff neu beiriant a ddefnyddir ar gyfer 

tasgau gweinyddol, yna dylai'r technegydd gynnal proses ddileu 7 cam gan ddefnyddio gorchymyn 
'dod' Darik’s Boot and Nuke (DBAN). 

 

(Y gorchymyn uchod yw'r safon a argymhellir gan Adran Amddiffyn UDA.) 
 

5. Os ystyrir nad yw'r data ar y disg o natur sensitif, h.y. peiriant labordy neu debyg, yna caiff eich 
rheolwr benderfynu sut i ddileu'r data. Ond dylai proses ddileu 1 cam fod yn ddigon. Y gorchymyn 
DBAN ar gyfer hyn yw ‘quick’. 

http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/
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Polisi 040155 – Cydymffurfiaeth o Ran Meddalwedd a 

Dogfennaeth 
 

CYDYMFFURFIAETH O RAN MEDDALWEDD A DOGFENNAETH (staff yn 
unig) 
Mae'r polisi hwn yn datgan sut mae'r Brifysgol yn rheoli'r dogfennau prawf sy'n dangos bod hawl gennych i 
ddefnyddio'r feddalwedd. 

 

POLISI 
Rhaid i bob cyfadran ac adran ddarparu rhestr o feddalwedd a thystiolaeth ddogfennol i gadarnhau eu bod yn 
rheoli eu hasedau meddalwedd. 

 

Gweithdrefn 
Gweler y Weithdrefn ar Gaffael Meddalwedd. 

1. Mae BST yn cynnig gwasanaeth i gyfadrannau/adrannau i gynnal cronfa ddata rheoli trwyddedau 
meddalwedd ganolog y Brifysgol a bydd yn gyfrifol am ddiogelu unrhyw asedau meddalwedd yn eu 
meddiant. Bydd BST yn cadarnhau ‘telerau defnydd’ y feddalwedd, ac yn sicrhau bod gan y 
Brifysgol y gallu i ailosod y feddalwedd. 

2. Yn ddelfrydol, dylid rhoi'r copi gwreiddiol o'r cyfryngau gosod, trwydded y feddalwedd a chopi o'r 
anfoneb i BST eu storio mewn lle diogel. Os nad yw hyn yn briodol, rhaid i'r adran/gyfadran ysgwyddo'r 
cyfrifoldeb dros ddiogelu'r asedau hyn. 

3. Bydd BST yn gwneud copi electronig o'r drwydded, i'w storio at ddibenion diogelwch. 
4. Dylid cadw stocrestr lawn o'r cyfryngau a dylid rheoli'r mynediad at y cyfryngau hyn. 

5. Rhaid cofnodi lleoliad cyfryngau bob amser. Os caiff hyn ei storio gyda'r GWASANAETHAU TG, 
bydd person awdurdodedig yn BST yn ei lofnodi mewn ac allan. 

6. Cynhelir archwiliadau mewnol o asedau meddalwedd ar ran Cyfarwyddiaeth y Brifysgol er mwyn 
sicrhau bod lleoliad cyfryngau yn cyd-fynd â'r stocrestr. 

 
 

 

Polisi 040157 – Gwerthuso Meddalwedd (Rhadwedd, 

Rhanwedd a Meddalwedd Parth Cyhoeddus) 
 

GWERTHUSO (RHADWEDD, RHANWEDD a MEDDALWEDD PARTH 
CYHOEDDUS) (staff a myfyrwyr) 
Mae defnyddwyr yn aml yn meddwl bod meddalwedd, am ei bod am ddim neu'n cael ei gwerthuso, y tu hwnt i 
ffiniau polisïau meddalwedd y Brifysgol. 

 

POLISI 
Mae Rhanwedd, Rhadwedd a Meddalwedd Parth Cyhoeddus yn destun yr un polisïau a gweithdrefnau â 
phob meddalwedd. Ni chaiff unrhyw ddefnyddiwr osod unrhyw feddalwedd am ddim na meddalwedd sy'n 
cael ei gwerthuso ar systemau'r Brifysgol heb gydymffurfio â pholisi'r Brifysgol ar osod meddalwedd. 

 

Gweithdrefn 
1. Cyfeiriwch at weithdrefn y polisi gosod meddalwedd. 
2. Os mai rhanwedd yw'r feddalwedd hon, ac os yw'n ofynnol ei dileu neu ei thrwyddedu ar ôl cyfnod prawf, 

efallai y bydd y defnyddiwr am gysylltu â'r ‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i ofyn am gyngor. Os nad oes 
angen y feddalwedd hon, dylid dadosod y feddalwedd. 
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ARWEINIAD PELLACH 

Gall y defnydd ar radwedd, rhanwedd a meddalwedd parth cyhoeddus effeithio ar y defnydd o 
feddalwedd a chaledwedd arall y Brifysgol. 
Mae'n aml yn anodd pennu a yw rhaglen yn fath o radwedd, rhanwedd neu feddalwedd parth cyhoeddus y 
gallai trwydded fod yn ofynnol ar ei chyfer ar ôl cyfnod o werthuso, ac er mwyn osgoi unrhyw 
gamgymeriadau mae'n hanfodol gwneud staff y GWASANAETHAU TG yn ymwybodol o delerau ac 
amodau'r feddalwedd. 

 

Meddalwedd cod agored  
 

Bob tro y gwneir cais am feddalwedd cod agored, rhaid i staff wneud galwad gwasanaeth i BST gadarnhau'r 
cytundebau trwyddedu, am fod gan rai rhaglenni gydrannau 3ydd parti â chytundebau penodol. Felly 
dylech ddisgwyl aros hyd at 10 diwrnod i gael cadarnhad gan BST ei fod yn awdurdodi Timau Cymorth 
Bwrdd Gwaith i'w gosod. 

 
 

 

Polisi 040160 – Lawrlwytho o'r Rhyngrwyd 
 

LAWRLWYTHO O'R RHYNGRWYD (staff a myfyrwyr) 
Mae perygl y bydd defnyddiwr yn lawrlwytho ffeiliau o'r rhyngrwyd a allai beri difrod, yn fwriadol neu'n 

ddamweiniol, i seilwaith TGCh y Brifysgol, neu mae'n bosibl bod y ffeiliau hyn yn cynnwys deunydd 
anweddus neu sy'n dramgwyddus mewn ffordd arall. 

 

POLISI 
Ni ddylid lawrlwytho unrhyw feddalwedd na ffeiliau data o'r rhyngrwyd o wefan na ymddiriedir ynddi, neu heb 
roi ystyriaeth briodol i bolisïau caffael a gosod meddalwedd y Brifysgol. 

 

Gweithdrefn 
1. Rhaid i ddefnyddiwr sydd angen meddalwedd y gellir ei lawrlwytho o'r rhyngrwyd gydymffurfio â 

pholisïau caffael a gosod meddalwedd y Brifysgol. 
2. Dim ond o wefan yr ymddiriedir ynddi y dylid lawrlwytho ffeiliau. Os oes unrhyw amheuaeth a ellir 

ymddiried mewn gwefan, dylech gysylltu â'r tîm ‘Gwasanaethau Cymorth TG’ i ofyn am gyngor. 
3. Efallai y bydd y GWASANAETHAU TG eisiau gwirio gofynion trwyddedu'r feddalwedd a, lle bo'n 

briodol, sicrhau y prynir trwydded, lawrlwytho'r feddalwedd, gwirio'r feddalwedd am firysau a 
meincnodi'r feddalwedd, cyn ei throsglwyddo i'r defnyddiwr terfynol. 

 

Cyswllt: Gwasanaethau Cymorth TG  
Ffôn: x82882 
E-bost: itsupport@southwales.ac.uk 

 

ARWEINIAD PELLACH 

Mae yna bobl ddiegwyddor sy'n ceisio'ch darbwyllo eu bod yn cynnig meddalwedd ddilys, i'w lawrlwytho o'r 

rhyngrwyd, gyda'r bwriad o gael mynediad anghyfreithlon (mynediad heb ei awdurdodi), o ryng-gipio'n 
anghyfreithlon (rhyng-gipio, mewn ffordd dechnegol, drawsyriadau nad ydynt yn rhai cyhoeddus o ddata 
cyfrifiadurol i system gyfrifiadurol, ohoni, neu o'i mewn), o ymyrryd â data (difrodi, dileu, dirywio, addasu 
neu ffrwyno data cyfrifiadurol heb awdurdod), ymyrryd â systemau (ymyrryd â gweithrediad system 
gyfrifiadurol drwy fewnbynnu, trawsyrru, difrodi, dileu, dirywio, addasu neu ffrwyno data cyfrifiadurol), 
camddefnyddio dyfeisiau, ffugio (dwyn hunaniaeth), ac ymgymryd â thwyll electronig. 

 

Y GWASANAETHAU TG yw'r ceidwad ar gyfer sicrhau cyfanrwydd a diogelwch seilwaith TGCh y Brifysgol. 
Cyn lawrlwytho meddalwedd o'r Rhyngrwyd, byddant yn sicrhau bod y feddalwedd yn dod o wefan ddilys a 
byddant yn dilyn mesurau diogelwch i sicrhau cyfreithlondeb.

mailto:itsupport@southwales.ac.uk
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Polisi 040163 – Archwiliadau o Feddalwedd a'r Rhwydwaith 
 

ARCHWILIO MEDDALWEDD a'r RHWYDWAITH (staff a myfyrwyr) 
Mae'r polisi hwn yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr y cynhelir archwiliadau rheolaidd er mwyn sicrhau y 
cydymffurfir â pholisïau'r Brifysgol. 

 

POLISI 
Caiff archwiliadau cyfnodol ac ar hap eu cynnal ar yr holl gyfrifiaduron sydd wedi'u cysylltu â rhwydwaith 
TGCh y Brifysgol er mwyn sicrhau nad yw defnyddwyr yn mynd yn erbyn rheoliadau'r Brifysgol a 
Chyfreithiau Cymru a Lloegr. 

 

Gweithdrefn 
Mae'r Brifysgol yn defnyddio meddalwedd archwilio yn rheolaidd i ganfod a oes trwydded briodol i 
ddefnyddio meddalwedd sydd wedi'i gosod ar gyfarpar y Brifysgol. Caiff yr archwiliad hwn o feddalwedd ei 
wirio a'i gysoni gyda'r gronfa ddata o drwyddedau meddalwedd a chaiff pob meddalwedd heb ei 
hawdurdodi ei dileu. Canfyddir ffynhonnell y feddalwedd heb awdurdod, ac mae'n bosibl y cymerir camau 
disgyblu. 

 
Mae'r Brifysgol yn monitro traffig dros y rhwydwaith gan chwilio am ddefnydd amhriodol o'r rhyngrwyd. Caiff 
pob achos o natur bornograffig ddifrifol ei adrodd i'r heddlu yn ôl y drefn a gallai arwain at erlyniad. 

 

Bydd unrhyw achos o dorri rheoliadau'r Brifysgol yn sbarduno gweithdrefnau disgyblu'r Brifysgol. 

 
 
 
 

 

Gweithdrefn Ddisgyblu ar gyfer Torri Polisïau Meddalwedd 

(staff a myfyrwyr) 
 

Gweithredir polisïau meddalwedd y Brifysgol er mwyn diogelu'r Brifysgol rhag y cyfreithiau amrywiol a 
niferus sy'n gysylltiedig â defnyddio meddalwedd. Ymdrinnir ag unrhyw ddefnyddiwr y ceir ei bod/fod yn 
torri'r polisïau hyn o dan Weithdrefnau Disgyblu'r Brifysgol. Yn achos camymddwyn difrifol, gallai staff 
a/neu fyfyrwyr gael eu diswyddo / diarddel. 
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Canllawiau ar gyfer Gwaredu cyfarpar PC a Disgiau Caled 

Darfodedig (staff yn unig) 
 

Dyma'r canllawiau a argymhellir ar gyfer gwaredu gyriannau disg caled darfodedig, e.e. (wrth 
ddatgomisiynu cyfarpar darfodedig). 

 
• Cael awdurdod a chadarnhad gan weinyddwr stocrestrau'r adran bod y cyfarpar i'w 

ddatgomisiynu. 

• Cymryd perchenogaeth o'r cyfarpar a'i gydosod yn ôl yr arfer er mwyn gallu mynd at y disg caled. 

• Os na all y defnyddiwr fynd at y disg oherwydd problem caledwedd, mae'n bosibl y bydd 
angen datgysylltu'r gyriant caled a'i ailgysylltu â pheiriant gwahanol er mwyn caniatáu i'r 
defnyddiwr fynd ato. 

• Os yw'r disg ei hun wedi'i ddifrodi fel nad oes modd ei adfer, yna mae'n bosibl y bydd angen 
archwilio ymhellach er mwyn penderfynu a oes angen dinistrio'r disg. Mae hyn yn dibynnu a ystyrir 
bod modd mynd at y data ar y disg o hyd. 

• Os ystyrir bod y data ar y disg o natur sensitif, h.y. peiriant staff neu beiriant a ddefnyddir ar gyfer 
tasgau gweinyddol, dylai'r defnyddiwr gynnal proses ddileu 7 cam gan ddefnyddio gorchymyn 'dod' 
Darik’s Boot and Nuke (DBAN). 

• Os oes modd defnyddio'r disg, cychwynnwch o CD DBAN a defnyddiwch y gorchymyn canlynol i 
ddileu pob rhaniad a chynnal proses ddileu 7 cam ar y disg cyfan: 

 
‘dod’ 

 
Y gorchymyn uchod yw'r safon a argymhellir gan Adran Amddiffyn UDA. Fodd bynnag, gall 
gymryd hyd at 9 awr i wneud gyriant 40 GB ar system Pentium4. Gall yr amser hwn amrywio 
yn dibynnu ar gyflymder y cyfrifiadur rydych yn ei ddefnyddio a chapasiti'r gyriant caled. 

 
• Os oes mwy nag un disg wedi'i osod mewn PC/Gweinydd/Mac, mae DBAN yn canfod hyn ac yn 

clirio pob disg y mae'n dod o hyd iddo. 

 
• Os ydych wedi dod i'r canlyniad nad yw'r data ar y disg rydych yn ei ddatgomisiynu o natur sensitif, 

h.y. peiriant labordy neu debyg, yna caiff eich rheolwr benderfynu sut i ddileu'r data. Ond dylai 
proses ddileu 1 cam fod yn ddigon – y gorchymyn ar gyfer hyn yw:- 

 
‘quick’ 

 
• Ar ôl cwblhau'r gorchymyn ‘dod’ neu ‘quick’ yn llwyddiannus dylech gysylltu â'r adran Ystadau a fydd 

yn casglu'r cyfarpar darfodedig ac yn ei waredu yn y ffordd briodol. 
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Geirfa 
 

 
EULA 

 
Cytundeb Trwyddedu Defnyddiwr Terfynol (End User License 
Agreement) 

ISO Swyddfa Safonau Rhyngwladol (International Standards Office) 
USMD Cronfa Ddata Rheoli Trwyddedau Meddalwedd y Brifysgol (University’s 

Software Licence Management Database) 
USAT Arf Archwilio Meddalwedd y Brifysgol (University’s Software Audit Tool) – 

Mae'r arf hwn yn defnyddio'r wybodaeth am drwyddedau sydd yng 
nghronfa ddata rheoli meddalwedd y Brifysgol i wirio bod trwydded ddilys 
ar gael i ddefnyddio'r feddalwedd ar y PC bwrdd gwaith. 

GWASANAETHAU TG Gwasanaethau TG 
OEM Gwneuthurwr Cyfarpar Gwreiddiol (Original Equipment Manufacturer) 

PC Cyfrifiadur Personol Bwrdd Gwaith (Desktop Personal Computer). Yng 
nghyd-destun y polisïau hyn, gall y term hwn gyfeirio at PC neu Apple 
Macintosh. 

BST Tîm Cymorth Busnes (Business Support Team) (Rhan o'r 
GWASANAETHAU TG) 
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Atodiad 1 – Cyfrifoldeb y Tîm Cymorth Busnes 
 

Mae'r Tîm Cymorth Busnes (BST) yn rhan o'r (GWASANAETHAU TG). 
 

Ymysg eu cyfrifoldebau mae rheoli asedau meddalwedd y Brifysgol ac archwilio rhwydwaith y Brifysgol 
gan wirio bod gan y defnyddiwr terfynol a/neu'r Brifysgol drwydded i ddefnyddio unrhyw feddalwedd sydd 
wedi'i gosod ar PCs y Brifysgol. 

 

Cyfrifoldebau Penodol sy'n gysylltiedig â Rheoli Meddalwedd: 
 

1. Gwirio telerau trwyddedu meddalwedd i sicrhau bod y cynnyrch yn cael ei ddefnyddio yn unol â'i 
delerau trwyddedu. 

 

2. Diweddaru cronfeydd data asedau meddalwedd y Brifysgol gydag unrhyw newidiadau sy'n 
gysylltiedig â thrwyddedau meddalwedd. Gallai'r rhain olygu gwneud diweddariadau i gronfeydd data 
rheoli meddalwedd penodol y Brifysgol a'r Gwerthwr. 

 
3. Sicrhau bod trwydded y feddalwedd wedi'i chofrestru i'w defnyddio gydag arf archwilio trwyddedau'r 

Brifysgol. 
 

4. Storio copi gwreiddiol y cyfryngau gosod, trwydded y feddalwedd a chopi o'r archeb mewn lle 

diogel. 
 

5. Cynnal archwiliadau rheolaidd o PCs Bwrdd Gwaith y Brifysgol gan sicrhau bod gan y Brifysgol 
drwydded i ddefnyddio unrhyw feddalwedd sydd wedi'i gosod ar y bwrdd gwaith. 

 

6. Sicrhau bod meddalwedd yn cael ei defnyddio yn unol â thelerau'r Cytundeb Trwyddedu 
Defnyddiwr Terfynol (EULA). 
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