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Dyma daflen gweithdy BCSWomen AppInventor. Mae‟n cyd-fynd â‟r gweithdy, ac mae‟n debyg na fydd yn gwneud synnwyr ar 

ei ben ei hun. 
 
Bydd holl ddeunyddiau‟r gweithdy ar gael ar lein: http://www.hannahdee.eu/appinventor 
 
 
Bydd hyn yn cynnwys fersiynau diweddaraf holl sleidiau‟r sgwrs, y daflen hon, nodiadau‟r siaradwr, rhestrau‟r offer, a‟r pecyn 
delweddau a sain a ddefnyddir yn y gweithdy hwn. 
 
 
 
Os hoffech gynnal y gweithdy hwn eich hun, gan ddefnyddio‟r un deunyddiau yn union, gwnewch hynny ar bob cyfrif, ond 
cofiwch roi gwybod i ni. 

 
Mae‟r gweithdy hwn wedi ei drwyddedu o dan Creative Commons, ac yn benodol Attribution-
ShareAlike 3.0 Unported sy‟n golygu y gallwch ei gymryd a‟i addasu os dymunwch, ond bod yn rhaid 
ichi gydnabod yr awdur. Cewch hyd i fwy o wybodaeth yma: http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0 neu ar wefan deunyddiau‟r gweithdy.   

http://www.hannahdee.eu/appinventor
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Canllaw cam wrth gam i greu app syml1 

1. Ewch i http://appinventor.mit.edu/     
2. Cliciwch New ar yr ochr chwith, yn agos at frig y tudalen. 

3. Rhowch enw‟r prosiect meow yn y blwch deialog sy‟n ymddangos, cliciwch OK. 

4. Dylech weld rhywbeth fel hyn: 

 

Yn y bôn mae 4 colofn ar y sgrîn. 

Ar y chwith y mae pethau y byddwch am eu defnyddio o bosibl. 

Nesaf, yng ngholofn 2, y mae llun o‟r ffôn sy‟n dangos y pethau y dewisoch chi eu rhoi arno. 
Byddwn yn ei alw Y Sgrîn. 

Bydd Colofn 3 yn dangos beth sy‟n digwydd y tu ôl i‟r hyn a roddwyd ar y sgrîn. 

Ceir dewisiadau yng ngholofn 4, ar y dde eithaf, sydd hefyd yn ymwneud â‟r hyn sy‟n digwydd 
y tu ôl i‟r sgrîn. 

Mae‟r pethau hyn i gyd yn gadael ichi ganfod sut y bydd yr holl stwff a roddir ar y sgrîn yn 
gweithio a‟r hyn fydd yn ei wneud. Mae rhai o‟r pethau y byddwn yn eu defnyddio yn weladwy 
(fel lluniau a botymau) ac eraill yn anweladwy (fel synau). 

                                                 
1

Mae’r cyfarwyddiadau hyn yn seiliedig ar ganllaw prosiect cyntaf AppInventor, ar dudalennau MIT. Mae’r fersiwn gwreiddiol i’w weld yma: 

http://beta.appinventor.mit.edu/learn/setup/hellopurr/hellopurrphonepart1.html 

Mae ganddo lai o luniau, a rhywfaint o gyfarwyddiadau ychwanegol sy’n ymwneud ag ailenwi eich gwrthrychau. 

http://appinventor.mit.edu/
http://beta.appinventor.mit.edu/learn/setup/hellopurr/hellopurrphonepart1.html


Rydym am i‟w app wneud hyn:        
 Dangos llun y gallwn dapio arno, a bydd yn gwneud sŵn 

 I wneud hyn, rhaid inni ddefnyddio botwm 

 
Nawr bod gennym fotwm ar y sgrîn, rhaid ei wneud yn fwy diddorol.            
Rydym yn mynd i wneud hynny drwy ychwanegu llun cath. 
Cewch ddewis o 2 gath: Kitty (yr un gwreiddiol, Does gen i ddim syniad cath pwy yw hi) neu 
KatyCat (fy nghath innau sy‟n hyfryd ond yn ddwl, gyda llygaid 
laser). Mae‟r ddau lun yma yn y ffolder y dylech fod wedi ei gael o‟r 
cof bach usb yn gynharach. 

 

 
Kitty     KatyCat 
 
<----    ----> 
 
 
 
 
 

 



I gael y llun ar y sgrîn... 
Yn gyntaf gwnewch yn siŵr fod button1 wedi ei amlygu (o dan “Components”). 
Dylai fod wedi ei amlygu‟n barod, ond os nad ydyw, peidiwch â phoeni, cliciwch arno unwaith. 
 
Yna o dan Properties ar y chwith eithaf, cliciwch ar “Image”, yna porwch a dewis y ffeil luniau 
y dymunwch ei defnyddio. 
 

 



Fe welwch fod geiriau hyll ar wyneb y gath. Gallwn newid hynny.               
 
 

 
 
Nawr dylai fod gennych fotwm bach pert â llun o gath arno.          
 
Ond beth nesaf? Wel, mae‟n rhaid inni roi rhywbeth i‟r botwm ei wneud. 
 
Yr hyn rydym am ei wneud yw ychwanegu sŵn miaow. 
 
Cliciwch ar Media ar y chwith, yna Sound, a‟i lusgo draw i‟r sgrîn. Gallwch ei lusgo a‟i ollwng 
ar ben llun y gath.                   
 
Ni fydd yn ymddangos ar ben llun y gath – nid oes modd gweld synau, felly byddant yn 
ymddangos islaw‟r sgrîn fel “cydrannau anweladwy” [„non-visible components‟]. 
 
Unwaith y byddwch wedi ychwanegu‟r sŵn, cliciwch “Source” ar y dde eithaf, ac yna “Upload 
New”, ac fe welwch meow.mp3 yn yr un man â‟r lluniau o‟r cathod.    
 



 
Nawr mae gennym lun o gath     
 
Ac mae gennym sŵn miaow 
 

Yr hyn sydd angen ei wneud nawr yw llunio RHAGLEN sy‟n gwneud i‟r sŵn miaow 

chwarae wrth inni dapio‟r gath. 
 
I ysgrifennu rhaglenni yn AppInventor, rhaid inni gychwyn y Golygydd Blociau (Blocks Editor). 
Cliciwch ar “Open the Blocks Editor”, sydd ar frig y ffenestr ar y dde.                  
 
Mae‟n debyg y bydd yn rhaid ichi aros am ychydig. Unwaith y bydd wedi dechrau bydd yn 
edrych yn debyg i hyn: 
 
  



 

 
Yr hyn y mae‟r bloc hwn yn ei wneud yw canfod bod y botwm wedi ei glicio (cofiwch, mae‟r 
botwm yn edrych fel llun o gath yn ein system!). 
 
Ond nid yw‟n dweud beth i‟w wneud wrth glicio‟r botwm. Dyna‟r cam olaf... 
 



Cliciwch ar Sound1 ar y chwith, a fydd yn dangos yr holl bethau y gallwch eu gwneud â 
synau. 
 
Llusgwch Sound1.Play draw i‟r gofod yn Button1. Cliciwch a‟i ollwng yno.    
 
Nid oes yn rhaid bod yn rhy fanwl yma, bydd y Golygydd Blociau yn gweithio allan beth sy‟n 
digwydd ac yn ei roi yn y man cywir. Ac os na fydd, gallwch ei lusgo o amgylch i‟w newid.       
 
 

 
Nawr rydych wedi rhoi‟r app at ei gilydd 

– y rhan sy‟n dangos (sy‟n penderfynu i ble mae pethau‟n mynd ar y sgrîn) 

– a rhan y blociau (sy‟n penderfynu beth sy‟n digwydd i‟r pethau hynny) 
 
Yr hyn sydd ar ôl nawr yw rhoi hyn ar eich ffôn android, neu ei brofi ar yr efelychydd. 



Cael eich app i weithio ar yr efelychydd 

Mae‟r efelychydd yn fodd o redeg eich app ar “ffôn” android, heb fod gennych ddyfais android 
(neu heb gysylltu eich dyfais) â‟r cyfrifiadur.                   

Nid yw‟r efelychydd yn gweithio cystal ag y byddech yn dymuno iddo wneud bob tro, ond pan 
mae‟n gweithio mae‟n ddefnyddiol. 

I roi cynnig arni, cliciwch yn gyntaf ar New Emulator yn y golygydd blociau. 

Yna bydd raid ichi aros am ychydig (gall gymryd 3 neu 4 munud ar gyfrifiadur araf). Unwaith y 
bydd yr efelychydd yn barod, bydd yn edrych yn debyg i‟r llun yn y canol isod. Bydd angen 
ichi wthio‟r eicon datgloi i‟r dde, gan ddefnyddio‟r llygoden. Erbyn hyn bydd yr efelychydd yn 
edrych fel y llun ar y dde isod. 

Yn olaf, bydd raid ichi gysylltu â‟r efelychydd o‟r Golygydd Blociau – cliciwch ar “Connect To 
Device” ar y dde ar y top, a dylech weld eich efelychydd yno.     

Yn ein profiad ni, mae‟r dechnoleg yn fwyaf tebygol o fynd o‟i le yn ystod y cam yma. Os nad 
oes modd ichi ei gysylltu, rhowch gynnig arall arni (gan ddechrau o‟r cam efelychydd). 

Ond weithiau ni fydd yn gweithio. O wel, dyna i chi gyfrifiaduron. 



Cael eich app ar eich ffôn neu lechen     

Os oes gennych ffôn neu lechen Android, mae camau i‟w dilyn er mwyn cael yr app i weithio 
arnynt.                    

NODER!  Rhaid mai’r unigolyn sydd wedi ei fewngofnodi i’r ffôn yw’r un unigolyn sy’n 
rhedeg AppInventor – rhaid i’r cyfrifiadur a’r ffôn ddefnyddio’r un cyfrif Google. 

1. Yn gyntaf rhaid ichi osod eich ffôn i redeg apps answyddogol.        
 
Mae‟r apps yr ydych yn eu llunio yn gwbl ddiogel, ond bydd eich ffôn wedi ei osod i beidio â 
rhedeg pob math o app. At ddibenion y gweithdy hwn, gellir analluogi‟r gosodiad diogelwch 
hwn – ond cofiwch ei ailalluogi wrth adael os ydych yn meddwl y gallech osod rhywbeth 
peryglus trwy ddamwain. 

Bydd y modd y gwneir hyn yn amrywio ar gyfer pob ffôn, ond bydd yn rhywbeth tebyg i hyn… 

◦ Cartref (Home) 

◦ Gosodiadau (Settings) 

◦ Diogelwch (Security) 

Yna, sgroliwch i lawr tan ichi weld rhywbeth tebyg i “Unknown Sources” 
Bydd galluogi “Unknown Sources” yn gadael ichi osod apps nad ydynt yn dod o‟r Google Play 
store, fel yr apps yr ydym yn eu llunio heddiw. 

1. Yna bydd angen ichi gael yr apps ar eich ffôn.   

◦ Yn gyntaf – ac yn fwyaf hawdd – yw defnyddio‟r App AppInventor Helper a elwir MIT 
AICompanion. Gellir ei lawrlwytho o Google Play; app bychan ydyw a fydd yn gadael ichi weld 
eich apps ar y ffôn gan ddefnyddio cysylltiadau di-wifr. 

Gwneir hyn drwy gychwyn yr app ar eich ffôn (neu lechen), yna dewis “Connect to device” a 
“Wifi” o‟r ochr dde ar y brig ar y golygydd blociau. 
 
Nid yw hyn yr un peth â rhoi‟r app ar eich ffôn i‟w ddefnyddio‟n hwyrach, dyna‟r cam nesaf... 

◦ Gellir pecynnu app ar gyfer eich ffôn a‟i lawrlwytho. I wneud hyn, ewch i brif ffenestr 
AppInventor (nid y golygydd blociau) a dewis “Package for phone”. Y ffordd hawsaf i drafod 
hyn fydd gwneud “Show Barcode”. Ar ôl aros am ychydig, bydd cod bar yn ymddangos ar y 
sgrîn. 
 
Gan ddefnyddio darllenydd codiau bar fel QR Droid, sganiwch y cod bar, a bydd yr app yn 
cael ei lawrlwytho i‟ch ffôn. 

◦ Gellir hefyd lawrlwytho‟r app i gyfrifiadur, neu i ffôn sydd wedi ei gysylltu drwy atodi 
eich ffôn i‟r cyfrifiadur gyda chebl USB, a galluogi dadfygio‟r USB – bydd hyn yn gynt o ran 
lawrlwytho, ond gall fod yn fwy cymhleth, felly wnawn ni ddim ei drafod yma. 



Ambell app sampl i’w harchwilio... 

Nod yr adran hon yw rhoi cipolwg sydyn ichi ar y blociau sydd y tu ôl i ambell app sampl. 
Efallai y byddwch yn gallu gweld sut i ail-greu‟r apps drwy hyn ond os na byddwch, ni fydd 
hynny‟n broblem, gan mai syniadau yn unig ydynt ac os cewch anawsterau holwch un o‟r 
cynorthwywyr. 

App sy’n defnyddio’r camera: dyn â mwstas 

Mae gan yr app yma fotwm, ac o‟i bwyso mae‟n gwneud i‟r ffôn 
dynnu llun. 

Gwneir hyn drwy roi dwy gydran ImageSprite ar Canvas, ac ar 
ôl i‟r camera dynnu‟r llun gosodwn y llun newydd ar 
ImageSprite1. Llun o fwstas yw ImageSprite2, a defnyddiwn 
floc arall i‟w wneud er mwyn ichi allu llusgo‟r mwstas i fyny ac i 
lawr y sgrîn.                         

Dyma‟r blociau ar gyfer hynny… 

 



App tynnu llun syml sy’n gadael ichi roi dotiau ar ganfas 

I wneud lluniau gan ddefnyddio AppInventor bydd angen ichi greu canfas 

Mae canfasau fel mannau tynnu llun gwag, ond nid dyna‟n unig ydyn nhw. Mae gan bob 
canfas liw – dechreuir tynnu llun mewn du ond gellir newid y lliw gan ddefnyddio‟r Golygydd 
Blociau.                    

I weld y gwahanol liwiau sydd ar gael, edrychwch ar y dewis Colors sydd ar waelod Built-Ins y 
Golygydd Blociau. 

Un peth arall rydym wedi ei wneud gyda‟r app yma yw rhoi enwau synhwyrol ar y botymau. 
Gellir ailenwi pob un o‟ch cydrannau, gan ddefnyddio prif ffenestr AppInventor. Yn y panel 
cydrannau dewsiwch y peth y dymunwch ei ailenwi (yn yr achos hwn rwyf wedi ailenwi‟r 
botymau), a chlicio ar Rename ar y gwaelod. 

 



App gydag amserydd, ac sy’n defnyddio newidyn: cyfrif i fyny    

Mae‟r app yma yn eithaf diflas ond mae‟n defnyddio rhai pethau allweddol. 

Y peth mwyaf defnyddiol cyntaf sydd ganddo yw cloc – yn AppInventor, gellir defnyddio 
clociau i reoli pob math o bethau. Mae gan gloc amserydd, y gellir eu danio neu beidio, a 
bydd yr amserydd yn gosod pethau i fynd bob eiliad, neu funud, neu unrhyw gyfnod o ran 
amser a ddymunwch. 

Weithiau wrth raglennu 
cyfrifiaduron, mae angen cadw 
pethau er mwyn eu defnyddio eto 
ac i wneud hyn fe ddefnyddir 
newidyn. Dyma‟r ail beth mwyaf 
defnyddiol. I osod newidyn, 
cliciwch ar Built-In ar frig y sgrîn ar 
y chwith, ac yna gellir gosod 
newidyn. Unwaith y byddwch wedi 
gosod newidyn gellir cael gafael 
arno drwy My Blocks, ac o dan My 
Definitions fe welwch un neu ddwy 
ffordd o newid newidynnau. Yn y rhaglen hon fe elwir y newidyn mycounter. 

Gellid addasu‟r rhaglen hon i beri sŵn Miaow ar ffôn bob 15 eiliad, er enghraifft. 

Ni fyddai angen y newidyn mycounter arnoch, ond fe fyddai angen ichi… 

 a) Osod yr amserydd ar y cloc i 15 eiliad (gellir gwneud hyn ym mhrif ffenestr AppInventor), a 

 b) Newid y peth sydd y tu mewn i floc When Clock1. yr amserydd i ddangos y cyfarwyddyd 
“Dechrau Miaow!” yn hytrach nag argraffu cyfrif a newid newidyn.         

 



Dolenni cyswllt ac awgrymiadau pellach       

Os ydych wedi mwynhau‟r gweithdy hwn ac am roi cynnig ar fwy o raglennu, mae hynny‟n wych. Dyma ambell 
ddolen gyswllt yn fan cychwyn i chi… 

Scratch 

Mae Scratch yn iaith raglennu sydd wedi ei chynllunio i helpu i bobl ddysgu – 
gellir adeiladu gêmau ynddi, ac mae‟n debyg iawn i AppInventor. Nid yw‟n 
gweithio ar ffonau symudol (eto!) ond mae‟n llawer o hwyl a gellir ei defnyddio 
ar bob cyfrifiadur, fwy neu lai. Byddai Scratch yn wych ar gyfer pobl sydd am 
chwarae gyda rhaglennu, ac sy‟n awyddus i roi cynnig arni, ac mae‟n 
ddefnyddiol ar gyfer pobl oed 6+ 

http://scratch.mit.edu/ 

Greenfoot 

Amgylchedd rhaglennu yw Greenfoot sy‟n ddefnyddiol ar gyfer dysgu Java. Mae apps 
Android sydd wedi eu hysgrifennu â llaw (yn hytrach nag AppInventor neu rywbeth tebyg) 
yn cael eu hysgrifennu yn Java, felly gallai dysgu Java fod yn ddefnyddiol. 

 

Mae Greenfoot fwyaf defnyddiol ar gyfer pobl oed 12+ - mae‟n golygu mwy o deipio na 
Scratch  http://www.greenfoot.org/door 

 

Os hoffech adeiladu apps Android mae modd cael yr holl stwff am ddim. Bydd angen Java arnoch a rhai 
offerynnau eraill (pethau fydd yn gadael ichi gysylltu â ffonau, os oes gennych, a phethau fydd yn gadael ichi 
redeg efelychyddion y pethau hynny nad oes gennych). Os oes gennych ddiddordeb, rwy‟n argymell dysgu peth 
Java, cael y llyfr “Hello Android”, a mynnu cipolwg ar y wefan yma : 
http://developer.android.com/training/basics/firstapp/index.html 

Nid yw‟n hawdd, ond nid yw‟n ofnadwy o anodd ychwaith. 

Os hoffech greu apps iPhone mae ambell offeryn ar gael, ond bydd y rhan fwyaf o‟r pethau y gellir eu defnyddio 
yn gofyn am iPhone, a Mac hefyd o bosibl. Cyn belled ag y gwn i nid oes systemau rhad ac am ddim ar gael ar 
gyfer adeiladu apps iPhone. Enw‟r iaith y byddai angen ichi ei dysgu i lunio apps iPhone yw C# (yr ynganiad ar 
gyfer hyn yn Saesneg yw “See-Sharp”). 

Hawlfraint, trwyddedu a chydnabyddiaeth 

Mae‟r gwaith hwn wedi ei drwyddedu gan Creative Commons, 
yn benodol  Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, sy‟n golygu y 
gallwch ei ddefnyddio, ei ailgymysgu ac adeiladu arno cyn 
belled ag eich bod chi‟n… 
 

   a) cydnabod hynny (BCSWomen & Hannah Dee) ac yn 
   b) rhyddhau unrhyw fersiynau a ddatblygwch eich hun, gan ddefnyddio trwydded debyg (felly os byddwch yn 
gwneud rhywbeth cŵl gyda hyn, rhaid ichi ei roi i ffwrdd hefyd). Mwy o wybodaeth yma: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 
 
Bydd y fersiwn presennol yn cael ei gadw yn http://www.hannahdee.eu/appinventor ynghyd â‟r holl ddeunyddiau 
eraill. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwelliannau, rhowch wybod i hmd@hannahdee.eu ac fe 
wnawn ni eu cynnwys yn fersiynau‟r dyfodol. 

http://scratch.mit.edu/
http://www.greenfoot.org/door
http://developer.android.com/training/basics/firstapp/index.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.hannahdee.eu/appinventor
mailto:hmd@hannahdee.eu

