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1. Beth yw Web of Science? 
 
Mae Web of Science yn gronfa ddata lyfryddol chwiliadwy, lle allwch chwilio a gael mynediad at 55 
miliwn o gofnodion o gyfnodolion ymchwil mwyaf blaenllaw y byd. Gallwch chwilio am gylchgronau 
amlddisgyblaethol ar draws y meysydd gwyddonol, gwyddorau cymdeithasol, dyniaethau, 
gwyddorau iechyd a mwy! 
 
Mae’n cynnwys Cronfydd Data (o Ionawr 2015): Web of Sciencetm core collection, BIOSIS Citation 
indexsm, KCI-Korean Journal Database, Medline, SciELO Citation Index, Zoological Record. 
 
Beth yw’r Casgliad Craidd (Core collection)? Mae Casgliad Craidd Web of Science yn cynnwys 
y Gwyddorau, Gwyddorau Cymdeithasol, Y Celfyddydau ac Dyniaethau. Dewiswch hwn fel eich 
chwiliad rhagosodedig er mwyn lliflinio eich ymchwil i eithrio gwybodaeth amherthnasol o’r 
cronfeydd data eraill a fydd yn ymdrin a meysydd testun eraill. 
 
Cewch fynediad at grynodebau’r erthyglau sy'n cynnwys rhestri cyfeiriadau wedi’u dyfynni, rhestri 
erthyglau sy'n dyfynnu'r cyfeiriadau hyn â chysylltiadau i erthyglau eraill gan yr un awduron. Bydd 
hyn yn caniatáu ichi fordwyo ymlaen, yn ôl a thrwy'r llenyddiaeth, gan chwilio'r holl ddisgyblaethau 
a chyfnodau amser perthnasol i'ch ymchwil. Bydd mynediad at destun llawn y cyfeiriadau yr ydych 
yn darganfod yn dibynnu ar ein tanysgrifiadau (gweler adran 5).  h
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2. Cael mynediad at Web of Science (ar ac oddi ar y campws) 
 
O gatalog y Llyfrgell http://library.bangor.ac.uk teipiwch Web of Science i'r blwch chwilio a 
dewiswch y tab chwilio, Casgliadau Llyfrgell Prifysgol Bangor ac yno cliciwch ar y cyswllt 
"Mynediad ar-lein". 
 

 
 

Yna cliciwch ar y cyswllt Web of Science Core Collection: 
 

 
 

Dylai'r wefan yma agor:  

 
 
 

 
 

Core 
collection 

Sylwch: Dylech weld Bangor 
University yn y cornel waelod 
chwith sydd yn sicrhau y byddwch 
yn gallu cyrchu'r cynnwys rydym 
yn tanysgrifio ato. 

http://library.bangor.ac.uk/
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Os ydych oddi ar y campws: Rydym yn eich cynghori i gyrchu Web of Science drwy gatalog y 
llyfrgell er mwyn sicrhau eich bod yn cael mynediad at y cynnwys a'r cysylltiadau i'r testun llawn lle 
bo gennym danysgrifiadau i’r cyfnodolion. Os ydych oddi ar y campws byddwch yn gorfod 
mewngofnodi wrth ddefnyddio eich enw defnyddiwr Prifysgol Bangor. Os na welwch enw/logo 
Prifysgol Bangor rhywle ar wefan Web of Science, dylech geisio mewngofnodi eto. 
 

 
 
 

3. Awgrymiadau Chwilio 
 
O wefan Web of Science, dewiswch y gweithred 'Basic Search'. Yma, gallwch gyfuno geiriau a 
thermau drwy ychwanegu meysydd i chwilio ar draws ffynonellau cyfan Web of Science. 
 

 
 
 
 
 
 

Defnyddiwch y cwymplenni i 
ddewis eich maes chwilio o'r 
rhestr: Testun, Teitl, Awdur, 
Cyhoeddiad a mwy. 

*Sylwch: os byddwch yn gadael 'Topic' fel eich chwiliad 
rhagosodedig, bydd yn chwilio ar draws - Teitl, Crynodeb, 
Allweddair Awdur yn ogystal â Keyword Plus. 
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* Defnyddiwch AND i ganfod canlyniadau sy'n cynnwys yr holl dermau, defnyddiwch OR i ganfod 
canlyniadau sy'n cynnwys unrhyw un o'r termau, defnyddiwch NOT i eithrio cofnodion sy'n 
cynnwys geiriau penodol o'ch chwiliad. 
 
Bydd sillafiadau Saesneg/Prydeinig yn cael eu chwilio yn awtomatig a bydd diwedd geiriau 
gwahanol e.e. Geiriau lluosog hefyd yn cael eu chwilio'n awtomatig, hyd yn oed geiriau lluosog 
cymhleth megis Tooth/Teeth. 
 
Os ydych am chwilio am derm/brawddeg gyflawn lle bydd angen i'r geiriau ddilyn y drefn yn union 
y ffordd yr ydych yn eu teipio heb sillafiadau eraill yna amgaewch eich chwiliad gyda dyfynodau 
e.e. "fire retardent glass". 
 
Defnyddiwch gromfachau () i ddod â chwiliadau cymhleth at ei gilydd e.e. (river OR stream OR 
pond) AND ("waste water" OR pollution). 
 
Os ydych yn chwilio am enwau awduron, mewnbynnwch yr enw olaf yn gyntaf wedi ei ddilyn a 
bwlch a hyd at bum llythyren cyntaf enw e.e. Hall HE. 
 

4. Gweld y canlyniadau a hidlo 
 
Y Dudalen Ganlyniadau: Bydd y canlyniadau yn cael eu dangos yn y drefn groes-gronolegol. 
Cliciwch ar deitl i weld y record lawn gyda chrynodeb, i gael mynediad at y testun llawn, cliciwch ar 
y botwm sy’n ymddangos logo y Brifysgol, os bydd gennym danysgrifiad (gweler adran 5). O'r 
dudalen ganlyniadau, gallwch hidlo eich canlyniadau drwy gyfyngu i fath o ddogfen a blwyddyn 
argraffiad ynghyd a chyfyngiadau eraill sydd ar gael. 
 

Dewiswch AND, OR, NOT 
i newid y berthynas 
rhwng meysydd chwilio* 

Timespan/More settings: 
Newidiwch eich gosodiadau 
chwilio - Ychwanegwch 
gyfyngiadau amserol a 
dewiswch o'r core citation 
index. Gallwch wneud hyn 
hefyd ar ôl chwilio. 
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Ffigur  1: Hidlo Canlyniadau 

 
 

  
 
 
 
 
 

Ffigur 2: Cyrchu testun llawn a gwybodaeth am y dyfyniad 
 

Trefnwch drwy 'times cited' 
'source' neu enw'r awdur cyntaf - 
neu gallwch ei adael dan y dewis 
rhagosededig 'publication title'. 

 

Cliciwch ar deitl yr 
erthygl i fynd at 
i’r cofnod llawn. 

Mireiniwch a 
hidlwch eich 
canlyniadau yma. 

Times cited: Cliciwch yma 
am restr o'r erthyglau eraill 
sydd yn cyfeirio at yr erthygl 
hon a fydd o werth tebyg. 

Dewiswch ‘Logo Prifysgol Bangor’ i 
gael mynediad at yr erthygl testun 
llawn a danysgrifiwyd gan Fangor. 

Mae'r crynodeb yn rhoi bras ddisgrifiad 
o'r erthygl. Bydd darllen hwn yn eich 
helpu i ddeall pwrpas y papur ymchwil a’r 
hyn y bydd y papur llawn yn ei gynnwys. 
Bydd yn eich helpu i benderfynu a 
hoffech gael testun llawn neu beidio. Gallwch ddarganfod mwy o gofnodion 

drwy ddefnyddio’r Allweddeiriau 
Awduron, neu keywords Plus. 
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5. Cael mynediad at Destun Llawn 
 

Cliciwch ar y cyswllt logo Prifysgol Bangor a fydd yn chwilio am yr erthygl yng nghatalog y 
llyfrgell. Os bydd y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau wedi talu am danysgrifiad at y cyfnodolyn 
mewn cwestiwn, bydd y ddolen yn mynd a chi at gatalog y llyfrgell lle bydd dolen i gael at y testun 
llawn ar wefan y cyhoeddwyr.  Os byddwch oddi ar y campws, byddwch yn cael eich annog i 
fewngofnodi eto gydag eich enw defnyddiwr Bangor. 
 
Mae'r Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau yn talu i danysgrifio i gasgliad helaeth o e-gylchgronau 
testun llawn ar draws y meysydd pwnc sy’n berthnasol i diddordebau ymchwil y staff ymchwil yn y 
Brifysgol.  Os na fyddwn wedi talu am danysgrifiad i’r cylchgrawn, bydd y ddolen yn mynd â chi at 
sgrin a fydd yn dangos “Dim cofnodion wedi eu darganfod” fel y gweler isod.   
 

 
 
Os bydd yr erthygl ar gael yn rhad ac am ddim drwy Fynediad Agored (Open Access) o'r 
cyhoeddwyr, gallwch gael ato drwy glicio ar y cyswllt canlynol. 

 

 
 
 
Os na allwch gael mynediad at y testun llawn: 
 
Gwiriwch eich bod wedi mewngofnodi drwy Brifysgol Bangor, efallai y byddwch yn cael problemau 
oddi ar y campws, trïwch eto ar y campws, gwiriwch deitl y cylchgrawn yn y catalog. Os ydych yn 
sicr nad ydym yn tanysgrifio, ceisiwch chwilio am yr erthygl ar Google, bydd ymchwilwyr yn aml yn 
rhoi copi o'u gwaith ar eu gwefannau personol yn "Fynediad Agored".  Os na chewch gopi am 
ddim, gofynnwch i'ch goruchwyliwr os allant helpu, neu ymwelwch â Phrifysgol ffrind (Mae COPAC 
http://copac.ac.uk/ yn eich galluogi i chwilio catalogau Prifysgolion eraill), neu cysylltwch â'r awdur 
a ysgrifennodd y papur gan ofyn oes modd cael copi. Os byddwch yn mewngofnodi i gatalog y 
llyfrgell, mae modd archebu copi drwy'r gwasanaeth Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd, mwy o 
wybodaeth yma: https://www.bangor.ac.uk/library/using/docdel.php.cy 
  
 

6. Cadw cyfeirnodau 
 
Gallwch anfon eich cyfeiriadau yn uniongyrchol i Refworks o Web of Science. Ticiwch y cyfeiriadau 
sydd o ddiddordeb, yna cliciwch Save to Refworks o'r gwymplen. Os fyddwch wedi mewngofnodi i 
Refworks, bydd eich cyfeiriadau yn mewnforio yn syth, os ddim bydd angen i chi fewngofnodi i 
Refworks. Cliciwch ar y ffolder 'Last Imported'. Cliciwch ar y smotyn gerllaw "All in List", cliciwch ar 
yr eicon y ffolder nesaf i "All in list" a chliciwch ar enw'r ffeil yr ydych yn gadw eich cyfeirnodau 
ynddi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://copac.ac.uk/
https://www.bangor.ac.uk/library/using/docdel.php.cy
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7. Cadw Chwiliadau 
 
Crëwch broffil Web of Science i gadw chwiliadau fel y gallwch eu hail-rhedeg yn y dyfodol, hefyd 
gallwch greu rybuddion chwilio (alert) a fydd yn gyrru e-byst pan ychwanegir erthyglau newydd at y 
cronfeydd data sydd o ddiddordeb i chi. 
 

 
 

8. Cysylltiadau, cymorth & mwy o wybodaeth 
 
Os oes genych gwestiwn sydyn ynglŷn â Web of Science, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cefnogi 
Academaidd dros y ffôn neu drwy e-bost: http://www.bangor.ac.uk/academic-support  
 
Os oes arnoch angen sesiwn gymorth hwy â Web of Science, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cefnogi 
Academaidd i archebu sesiwn unigol. 
 
Am fwy o wybodaeth gwelwch: http://wokinfo.com/media/mtrp/wok5_wos_qrc_en.pdf  
 
 

Beth Hall (b.hall@bangor.ac.uk) wedi ei diweddaru gan GW Tach 2018  
 

Ticiwch I ddewis 
eich cyfeirnodau. I gadw cyfeirnod I 

Refworks, dewiswch 
o’r gwymplen 

Gallwch E-bosto eich 
canlyniadau i’ch mewnflwch. 

Dewiswch ‘sign in’ i greu proffil 

http://www.bangor.ac.uk/academic-support
http://wokinfo.com/media/mtrp/wok5_wos_qrc_en.pdf

