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Cyflwyniad

Mae’r gwasanaeth Glamguest yn sicrhau bod ymwelwyr â Phrifysgol De Cymru yn 
cael mynediad i’r rhyngrwyd drwy gysylltiadau rhwydwaith diwifr ar eich cyfarpar 
eich personol.

Mae’r gwasanaeth bellach ar gael ar gampws Caerdydd, Glyn-taf a Threfforest yn unig. 

Bydd y canllaw hwn yn dangos i chi sut i gysylltu eich cyfrifiadur Windows 7 â’r 
rhwydwaith diwifr Glamguest.

Nodyn pwysig

Trwy fewngofnodi i’r system TG — trwy Glamguest — rydych yn cytuno â thelerau 
rheolau a rheoliadau’r Brifysgol ar gyfer defnyddio cyfrifiaduron. (http://its.
southwales.ac.uk/cymraeg/polisïau-a-rheoliadau/).

Rydych chi’n uniongyrchol gyfrifol am unrhyw weithgaredd a gynhelir trwy eich 
cyfrif TG, naill ai gennych chi neu gan ddefnyddiwr arall, ac fe’ch ystyrir yn gyfrifol am 
unrhyw gamymddwyn neu dorri’r rheoliadau a wneir o’r cyfrif TG hwnnw.

Felly, mae’n bwysig eich bod yn cadw gwybodaeth mewngofnodi eich cyfrif yn 
ddiogel a pheidiwch â rhannu eich manylion mewngofnodi â pherson arall am 
unrhyw reswm.

Cam 1 Cyn i chi ddechrau

Mae’r ddogfen hon yn rhagdybio bod addasydd di-wifr eich dyfais eisoes wedi’i osod 
a’i fod yn hysbys ei fod yn gweithio. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw ffurfweddu a rheoli 
ei offer ei hun.

Sut i... Gael mynediad i 
Wasanaeth Wi-fi Glamguest 
gan Ddefnyddio Windows 7 

Staff Only

Cardiff, Glyntaff and Treforest
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Cam 2 Cael enw defnyddiwr a chyfrinair Glamguest 

Er mwyn cael mynediad at y rhwydwaith diwifr Glamguest mae’n rhaid i chi 
sicrhau eich bod wedi cael eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Eich noddwr 
staff sy’n gyfrifol am roi eich manylion mewngofnodi i’r rhwydwaith i chi.

Os na fydd eich noddwr staff ar gael, ffoniwch y Gwasanaethau Cymorth TG 
ar 01443 4 82882 

Cam 3 Gosod eich cyfrifiadur Windows 7 i’w ddefnyddio gyda 
Glamguest 

Ewch i ardal addas lle y gellir derbyn signal diwifr.

Ar ôl i’ch dyfais lwytho, sicrhewch fod yr addaswr diwifr wedi’i droi ymlaen.

Ewch i’r opsiwn cyflunio diwifr (mae’r sgrin luniau enghreifftiol canlynol 
yn dod o gyfrifiadur Windows 7 - ond mae’r egwyddor o gysylltu a dilysu 
yn union yr un fath ar bob dyfais ddiwifr), cliciwch ar ‘Open Network and 
Sharing Center’.

Sut i... Gael mynediad i Wasanaeth Wi-fi Glamguest gan Ddefnyddio Windows 7 Staff Only
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Dewiswch ‘Manage wireless networks’.

Mae’r rheolwr rhwydwaith diwifr nawr yn agor, dewiswch y botwm ‘Add’.

Sut i... Gael mynediad i Wasanaeth Wi-fi Glamguest gan Ddefnyddio Windows 7 Staff Only
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Bydd Windows nawr yn gofyn i chi a ydych chi eisiau cysylltu â’r rhwydwaith 
diwifr â llaw, neu’n ad-hoc, dewiswch ‘Manually create a network profile’.

Bydd y dewin proffil rhwydwaith â llaw yn ymddangos ar y sgrin.

Rhowch y wybodaeth ganlynol. 
Network name: glamguest 
Security type: No 
authentication (Agored) 
Encryption: None 
Security key : Gadewch yn 
wag 
Start this connection 
automatically/Remember 
this network: Dewis y 
defnyddiwr. 
Connect even if the 
network ins not 
braadcasting: Ticiwch

Pwyswch ‘Next’ ‘Join’ i barhau.

Sut i... Gael mynediad i Wasanaeth Wi-fi Glamguest gan Ddefnyddio Windows 7 Staff Only
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Bydd neges nawr yn ymddangos ar y sgrin yn eich hysbysu bod proffil 
diwifr wedi cael ei ychwanegu yn llwyddiannus ar gyfer y rhwydwaith diwifr 
Glamguest, cliciwch ar ‘Close’ i orffen y dewin.

Y tro cyntaf byddwch yn cysylltu â Glamguest, efallai y bydd eich cyfrifiadur 
yn gofyn i chi osod lleoliad rhwydwaith, dewiswch ‘Public’, bydd hyn yn atal 
eich cyfrifiadur rhag rhannu adnoddau dros y rhwydwaith. 

Sut i... Gael mynediad i Wasanaeth Wi-fi Glamguest gan Ddefnyddio Windows 7 Staff Only
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Nawr, bydd neges yn eich hysbysu bod gan y rhwydwaith Glamguest 
rwydwaith ‘Public’ 

Cliciwch ar ‘Close’ i orffen. 

Nawr byddwch yn gweld bod eich 
eicon rhwydwaith diwifr yn newid 
i ddangos bod eich cyfrifiadur 
wedi’i gysylltu â rhwydwaith diwifr 
Glamguest, byddwch hefyd yn gallu 
gweld yn eich cyfluniad diwifr bod 
Glamguest wedi’i gysylltu.

Sut i... Gael mynediad i Wasanaeth Wi-fi Glamguest gan Ddefnyddio Windows 7 Staff Only
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Cam 4 Rhoi eich enw defnyddiwr a chyfrinair ‘gwestai. 

Dylai eich dyfais nawr fod wedi’i chyflunio’n llwyddiannus i’w defnyddio 
gyda’r rhwydwaith Glamguest, er mwyn cysylltu a chwblhau’r broses mae 
angen i chi ddilysu eich hun ar y rhwydwaith, gellir gwneud hyn drwy 
lansio porwr y we (Internet Explorer / Firefox / Safari / Opera ac ati..), a bydd 
sgrin ddilysu Glamguest yn ymddangos, pan ofynnir i chi rhowch eich enw 
defnyddiwr a chyfrinair gwestai a roddir i chi gan eich noddwr staff (gweler 
tudalen 2 am gyfarwyddiadau ar sut i gael enw defnyddiwr a chyfrinair), yna 
cliciwch ar ‘Log In’. 

Dylai eich dyfais nawr fod wedi’i chyflunio’n llwyddiannus i’w defnyddio 
gyda’r rhwydwaith Glamguest

Cyngor

Cliciwch ar ‘Log in’ i barhau. 

Sut i... Gael mynediad i Wasanaeth Wi-fi Glamguest gan Ddefnyddio Windows 7 Staff Only


