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Eich her

Byddwch yn gweithio
mewn timau i ddylunio
cynnyrch i’r cartref sydd yn
defnyddio dysgu
peirianyddol.

Gwobr Darganfod CREST

Llenwch eich Pasbort
Darganfod CREST yn
ystod y diwrnod, i
ddangos eich dysgu ac i
ennill Gwobr CREST.
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Cyflwyniadau
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Beth yw dysgu peirianyddol?

Pa enghreifftiau eraill allwch chi feddwl
amdanyn nhw lle gellir defnyddio dysgu
peirianyddol?

Sut mae dysgu peirianyddol yn gweithio?

Beth yw dysgu peirianyddol?

Mae dysgu peirianyddol yn
dechnoleg sy'n caniatáu i
gyfrifiaduron gyflawni tasgau
penodol yn ddeallus, trwy ddysgu o
ddata, enghreifftiau a phrofiad.
Dychmygwch beiriant yn dewis
sioeau teledu i chi, yn seiliedig ar
eich hanes gwylio blaenorol. Pa
ddata fyddai ei angen arno i wneud
y penderfyniadau hyn?

Cwis: Dysgu peirianyddol neu beidio?

Dyfodol dysgu peirianyddol

Beth yw dyfodol
dysgu peirianyddol
yn eich barn chi?

Amserlen yr her:

Gweithdai rhyngweithiol dysgu peirianyddol
Gweithdy 1 – A fyddech chi’n ymddiried
mewn peiriant?
Barnwch faint fyddech chi’n ymddiried mewn
peiriant i wneud tasgau o ddefnydd
amrywiol.
Gweithdy 2 – Dysgu peirianyddol nawr
Edrychwch ar 3 astudiaeth achos ac ystyried
sut mae’r offer hyn yn defnyddio dysgu
peirianyddol.
Gweithdy 3 – Dysgu peiriant
Arbrofwch gyda dysgu peirianyddol gan
ddefnyddio gwahanol offer sy’n defnyddio AI

Atebion Dysgu peirianyddol nawr

Astudiaeth achos 1 – Cardiau Netflix
1.

Mewnbwn

3. Allbwn
5. Adborth

2. Algorithm

4. Prawf

Atebion dysgu peirianyddol nawr

Astudiaeth achos 2 – Deuawd A.I.
1. Data (mewnbwn):
Mae'r defnyddiwr yn chwarae tiwn. Mae'r peiriant yn storio gwybodaeth
am ba diwns mae pobl yn eu hoffi a’r tiwns maen nhw wedi bod yn eu
chwarae.
2. Algorithm dysgu peirianyddol (proses)
Mae’n edrych am batrymau yn y rhythmau a’r melodiau mae pobl yn eu
hoffi a’u chwarae. Mae’n defnyddio’r wybodaeth yma i gyfansoddi tiwn
i’w chawrae yn ôl i’r defnyddiwr.
3. Rhagdybiaeth (allbwn):
Mae’r peiriant yn chwarae tiwn yn ôl i’r defnyddiwr.
4. Perfformiad (prawf):
Mae'r defnyddiwr yn gwrando ar y tiwn ac yn rhoi sgôr iddi i ddangos
faint maen nhw'n ei hoffi.
5. Adborth:
Mae'r peiriant yn graddio ei berfformiad ei hun yn seiliedig ar ba mor hir
y mae pobl yn gwrando ar y tiwn a pha mor uchel y maent yn ei graddio.

Atebion dysgu peirianyddol nawr

Astudiaeth achos 3 – Cynhyrchu mewn ffatri
1. Data (mewnbwn):
Lluniau o flociau. Mae’r peiriant yn defnyddio camera i ‘weld’ y blociau
sydd ar gael. Mae’n storio gwybodaeth am wahanol ddulliau adeiladu
2. Algorithm dysgu peirianyddol (proses)
Gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd wedi ei storio, mae’r peiriant yn
dewis y dull cyflymaf o ystyried y blociau sydd ar gael.
3. Rhagdybiaeth (allbwn):
Mae’r peiriant yn adeiladu’r model gan ddefnyddio’r darnau sydd ar
gael.
4. Perfformiad (prawf):
Mae'r peiriant yn cofnodi faint o amser a gymerodd i wneud y model
a'r dull a ddefnyddiodd. Mae'n cymharu hyn ag ymdrechion blaenorol.
5. Adborth:
Po fwyaf o fodelau y mae'n eu gwneud, y mwyaf o wybodaeth y
mae'n ei storio. Mae'n defnyddio'r wybodaeth hon i wneud dewisiadau
gwell am y dull a'r blociau i'w defnyddio y tro nesaf.

Her

Rhannu i dimau
Rheolwr Prosiect
Arweinydd Meddalwedd
Yn sicrhau bod y tîm cyfan a'r
prosiect ar y trywydd iawn

Arweinydd Risg
Y meddyliau creadigol y tu ôl
i'ch rhaglen - yn gyfrifol am greu
siart llif ar gyfer eich cynnyrch,
fel y rhai o'r gweithdy ‘Dysgu
Peirianyddol nawr’.

Arweinydd Ymchwil
Yn gyfrifol am feddwl am ble a
sut i ddod o hyd i'r setiau
swmpus o ddata y bydd eu
hangen arnoch chi.
Cefnogaeth ymchwil i aelodau
eraill y tîm.

Yn gyfrifol am feddwl am risg yn erbyn
defnyddioldeb eich cynnyrch a sut i
reoli hynny. Sut y byddwch chi'n helpu
pobl i ymddiried yn eich cynnyrch? Mae
angen i chi nodi'r risgiau dan sylw a
sicrhau y bydd eich offeryn dysgu
peirianyddol yn ddiogel ac yn ddiduedd.

Arweinydd Dylunio
Arweinydd Marchnata
Yn gyfrifol am ddyluniad
corfforol y cynnyrch.

Yn gyfrifol am ddatblygu
cynllun marchnata a meddwl i
bwy fyddai'r offeryn hwn yn
ddefnyddiol, sut a pham.

Eich her
Byddwch yn gweithio mewn timau i ddylunio cynnyrch i’r
cartref sydd yn defnyddio dysgu peirianyddol

●

Ymchwilio i offer dysgu peirianyddol presennol ac archwilio
potensial y dechneg hon yn y dyfodol.

●

Datblygu cysyniad ar gyfer eich offeryn dysgu peiriant eich hun.

●

Penderfynwch pa ddata y byddai angen i chi ei gasglu a sut y
byddent yn dod o hyd i'r data.

●

Creu cynllun ar gyfer sut y gallai'r peiriant brosesu'r data a sut y
byddai hyn yn ddefnyddiol i fodau dynol.

●

Lluniwch ddyluniad manwl ar gyfer ffurf gorfforol eich offeryn
dysgu peirianyddol.

●

Datblygu syniadau am sut i farchnata'ch cynnyrch.

Allbynnau dylunio

1.

2.

3.

SIART DIAGRAM LLIF I gynnwys
disgrifiad o’r data a’r broses
profi
BRASLUN O’R CYNNYRCH Wedi
ei labelu
CYNLLUN MARCHNATA I
gynnwys broliant 2 funud

Cyflwyniadau

Cwestiynnau ysgogi

●

Pa allbwn mae eich offeryn yn ei
gynhyrchu?

●

A yw'ch offeryn yn defnyddio dysgu
peiriant dan oruchwyliaeth neu heb
oruchwyliaeth?

●

●

Ydych chi'n dysgu'ch offeryn gan
ddefnyddio data hyfforddi? O ble mae'r
data hwn yn dod?
Sut mae'ch offeryn yn asesu ei
berfformiad?

●

Sut y bydd eich offeryn yn parhau i wella
unwaith y bydd y cynnyrch ar y farchnad?

●

O ble fyddwch chi'n dod o hyd i ddata byw a sut
y bydd hyn yn cael ei ddefnyddio i roi adborth ar
gyfer yr algorithm?

●

At bwy mae'ch cynnyrch wedi'i anelu? Sut y
bydd yn ddefnyddiol iddyn nhw? Sut y byddwch
chi'n marchnata'ch cynnyrch?

●

Beth yw fformat corfforol eich cynnyrch? Sut
mae'r dysgu peirianyddol wedi'i integreiddio?
Beth yw'r rhesymeg y tu ôl i'ch dyluniad?

Diweddglo

Myfyriwch ar eich prosiect a
llenwch unryw lefydd gwag
yn eich Pasbort Darganfod
CREST er mwyn ennill eich
Gwobr CREST.

