
 

Rhaglennu Android  

(gydag AppInventor) 

Diwrnod hwyl i‟r teulu 

 

 

 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Y pethau diflas 

● Cyflwyniadau 

● Allanfeydd Tân 

● Tai Bach 

● Egwyl ac ati 



Ynghylch y diwrnod 

● Mae hwn yn gyflwyniad ymarferol i raglennu ffonau 

● Bydd yn gyfuniad o siarad, chwarae, rhaglennu a 

meddwl 

● Os oes gennych gwestiwn, da chi gofynnwch, unrhyw 

bryd. 

– Mae sawl un ohonom ni yma, ac rydym yma i helpu. 

● Byddaf yn ceisio peidio â siarad am fwy na 10 munud 

ar y tro 

– Os nad yw rhywbeth yn glir, rhowch wybod 



Sôn am beth sydd gyda chi yma 

Codwch eich llaw os 

... rydych wedi dod â gliniadur windows 

… rydych wedi dod â mac 

... rydych wedi dod â gliniadur linux 

... rydych wedi dod â rhywbeth arall 

... oes gennych ddyfais android 

Byddwn yn gweithio mewn grwpiau bach (felly peidiwch 

â phoeni os nad oes gennych unrhyw beth, gan fe allwn 

rannu) 



Sôn am beth rydych wedi ei wneud o‟r 

blaen 
Codwch eich llaw os 

… rydych chi‟n hoffi gêmau cyfrifiadurol 

… rydych chi‟n hoffi defnyddio cyfrifiaduron i dynnu lluniau a 

gwaith celf 

… rydych chi wedi defnyddio Word 

… rydych chi wedi llunio tudalen ar y we 

… rydych chi wedi rhaglennu gan ddefnyddio Scratch 

... rydych chi wedi rhaglennu gan ddefnyddio Java neu 

rywbeth tebyg 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Helo Android! 

● System weithredu ffonau 

symudol 

– Ffonau 

– Llechi 

– Pethau fel hynny 

● Agor 

– Gall unrhyw un ysgrifennu 

rhaglenni ar ei chyfer 

● Does dim angen android arnoch 

i ysgrifennu rhaglenni android 



A oes gennych android?  

● Oes, os oes gennych ffôn wedi 

ei wneud gan Google, HTC, 

Sony, Dell, Intel, Motorola, 

Qualcomm, Texas Instruments, 

Samsung Electronics, LG 

Electronics, T-Mobile, Sprint 

Nextel, Nvidia, neu Wind River 

Systems... 

● Dyma‟r Gynghrair Darnau 

Llaw Agored 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Gosod AppInventor 0 

● Dylai pob un ohonom fod wedi ein cysylltu â rhwydwaith 

diwifr ond beth am inni beidio â lawrlwytho pethau ar yr 

un pryd 

● Yn y ffolder appinventor_workshop yr ydych newydd ei 

chopïo ceir ffolder o‟r enw installation_files 

– Y tu mewn iddi y mae ffolderi ar gyfer windows, mac a  

linux 

 



Gosod AppInventor 1 

● Mae angen Java ar AppInventor, ond efallai eich bod 

chi eisoes wedi ei gosod... 

● Ewch i‟r tudalen yma 

● http://www.java.com/en/download/testjava.jsp 

● Os yw‟n dweud Java 1.6 neu Java 6 … gwych! 

– Fel arall, fe ddewch o hyd i Java yn y ffolder „install‟, beth 

am ei gosod nawr? 



Gosod AppInventor 2 

● Ewch i‟r ffolder ar gyfer eich cyfrifiadur (windows, 

mac, neu linux) 

– Ceir cyfarwyddiadau ar gyfer gosod AppInventor yn y 

ffolder yna 

● Ceir hefyd osodwr 

– .exe ar gyfer windows 

– .dmg ar gyfer mac 

– .tar.gz & .deb ar gyfer linux 

● Defnyddiwch y gosodwyr hyn gan eu bod nhw‟n 

gyfredol ac yn arbed lawrlwytho llwyth o ddeunydd 



Gosod AppInventor 3 

● Profwch eich gosodiad AppInventor drwy ymweld 

â 

●      http://appinventor.mit.edu 

● defnyddio porwr gwe 

● Tuag at ochr dde‟r sgrîn fe welwch fotwm o‟r enw 

“Open Blocks Editor” 

● Cliciwch arno nawr… 



AppInventor wedi ei osod... 

● Dylech fod gennych 

ffenestr yn eich porwr sy‟n 

cynnwys peth deunydd 

AppInventor 

● A‟r Golygydd Blociau 

● Os yw‟r ddau gennych, 

gwych, amdani! 

● Os na, codwch eich llaw... 

– ...ac fe ddown atoch a 

cheisio datrys y broblem. 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



AppInventor 

● Ffordd hawdd a chyflym o adeiladu apps 

– Gallu adeiladu apps i chi 

– Gallu rhannu apps gyda ffrindiau 

● Mae‟n gadael ichi ddefnyddio 

– Sgrîn, Ffôn, Camera, SMS, GPS, Accelerometer... 

● Gallwch (bellach) gyhoeddi eich apps ar Google 

Play 

– Ond dwi heb roi cynnig ar hynny eto! 



Mae 2 ran i AppInventor 

Prif ffenestr 

● Dewislen o bethau i 

ddewis ohonynt i‟w 

cynnwys yn eich app 

● Gadael ichi drefnu 

pethau ar y sgrîn 

● Gadael ichi osod y lliw 

neu‟r safle 

Golygydd blociau 

● Gadael ichi raglennu‟r 

hyn sy‟n digwydd y tu 

ôl i‟r pethau ar y sgrîn 

● Dewisiadau ar gyfer 

cysylltu â ffonau a llechi 



Prif Ffenestr 



Golygydd Blociau 



Sut y mae‟n mynd gyda‟i gilydd 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Creu eich app cyntaf 

● Mae pob un ohonom yn mynd i greu‟r un app 

●  

 

 

 

 

● Mae cyfarwyddiadau manwl ar y daflen 

● Ac mae‟r holl luniau a synau y bydd eu hangen 

arnoch yn y ffolder 1st_activity 



Cael eich app cyntaf i weithio 

● Ar y Blocks Editor, cliciwch 

● New Emulator 

● Bydd hyn yn dechrau efelychydd 

– Tebyg i ffôn android, ond yn 

gweithio ar eich gliniadur yn 

hytrach nag ar ei ben ei hun 

● Wedyn gallwch gysylltu â‟r 

efelychydd, a dylai eich app 

ymddangos arno 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Beth sy‟n arbennig am ffôn symudol? 

● Mae efelychydd yn iawn i weld botymau sy‟n clicio 

a synau‟n gwneud y sŵn Miaow! 

● Ond yr hyn sy‟n hwyl am ffôn yw ei fod yn 

symudol 
Cyfrifiadur gyda phob math 

o bethau wedi’u hatodi  

wrtho yw ffôn symudol 



Beth sydd gan ffôn nad oes gan 

gyfrifiadur arferol? 



Ambell beth arbennig am ffôn symudol 

... 

● Sgriniau bach a bysedd mawr 

– Hefyd, dim cyfeirydd ar y llygoden... 

● Symud o gwmpas tipyn 

● Cynnwys camera (fwy na thebyg) 

● Cynnwys synwyryddion eraill fel GPS, cwmpawd, 

● Cysylltiadau diwifr 

● Gall ddirgrynu (fwy na thebyg)... 

● HEFYD FFÔN YDYW 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Newid app 

● Beth am inni wneud yr app 

“Miaow” yn wahanol, a‟i wneud 

yn fwy symudol? 

● Newidiwch y llun i BenDragon ---

->>>>>>> 

– Dewch o hyd iddo ef yn 

2nd_activity, ynghyd â‟r sŵn ‘woof’ 

● Newidiwch yr app i fod yn fwy 

symudol: dirgrynu, ac ysgwyd 



Trosolwg o‟r diwrnod  

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Gosod yr app ar eich ffôn 

● Mae dwy brif ffordd o gael yr app ar eich ffôn 

– MIT AICompanion 

– Wifi – Pecyn ar gyfer ffôn 

 

 

● Gallwch hefyd ddefnyddio cyswllt USB; gall hyn fod 

yn gynt ac mae‟n ddefnyddiol os rydych chi‟n 

gwneud llawer o waith AppInventor, ond mae‟n fwy 

cymhleth felly ni wnawn ei drafod yma. 

 



MIT AICompanion 

● Yn Google Play chwiliwch am MIT AICompanion. 

– App bychan fydd yn gadael ichi weld eich apps ar 

y ffôn gan ddefnyddio cysylltiadau di-wifr 

– Dyma ffordd wych o weld pethau‟n gweithio 

wrth ichi eu hadeiladu 

– Ond ni fydd ar y ffôn wrth ichi gerdded oddi 

yno 

● Rydych yn gwneud hyn drwy gychwyn yr app ar 

eich ffôn (neu lechen), yna dewis “Connect to 

device” a “Wifi” o dde uchaf y golygydd blociau. 



Pecyn ar gyfer ffôn 

● Ewch i brif Ffenestr AppInventor (nid y golygydd 

blociau) 

● Dewiswch “Package for phone”. 

– Y ffordd hawsaf yw trwy wneud “Show 

Barcode”. 

– Ar ôl ichi aros am ychydig, bydd cod bar yn 

ymddangos ar y sgrîn. 

● Os nad oes darllenydd codiau bar wedi‟i osod ar 

eich ffôn neu lechen, gosodwch un nawr... 

– Chwilio yn Google Play ar gyfer cod QR 



Pa dechneg i‟w defnyddio? 

● Os defnyddiwch app MIT AICompanion... 

– Fe welwch eich app yn cael ei ddiweddaru ar y 

ffôn wrth ichi ei newid yn AppInventor 

– OND nid yw‟r app wedi‟i osod ar eich ffôn, felly 

wrth stopio AppInventor, bydd yn stopio ar y 

ffôn hefyd. 

● Os byddwch yn pecynnu ar gyfer ffôn a‟r cod bar, 

bydd yn cymryd mwy o amser 

– Ond bydd yr app wedi‟i osod ar eich ffôn. 



Crynhoi! 

● Felly! 

● Bu‟n fore prysur. Rydych wedi... 

– Gosod AppInventor 

– Creu app gan ddilyn cyfarwyddiadau 

– Golygu‟r app 

– Ei weld yn gweithio ar efelychydd 

– Ei weld yn gweithio ar ffôn (fwy na thebyg) 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Gweddill y diwrnod... 

● Rydym yn mynd i 

ymrannu‟n grwpiau 

bach 

● Byddem yn hoffi cael 1 

cyfrifiadur, a 3-6 o bobl 

ym mhob grŵp 

● (Bu rhai ohonoch chi‟n 

gweithio mewn 

grwpiau yn barod) 

● Yn y grwpiau hyn, 

rydych chi‟n mynd i 

feddwl am syniadau ar 

gyfer app 

● Ac yna rydym ni‟n 

mynd i geisio eich 

helpu i‟w adeiladu 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Syniadau AppInventor 

● Mae llawer o wahanol bethau y gallwn eu gwneud 

gydag AppInventor 

● Rwy‟n mynd i drafod rhai syniadau gyda chi – 

– Os dymunwch chi ymhelaethu ar y rhain mae hynny‟n 

iawn 

– Rwy‟ am ddangos i chi beth y gellir ei wneud 

● Bydd manylion rhai ohonynt ar y daflen os hoffech 

gael golwg arall... 



Tynnu llun dotiau 

Bydd hyn yn cynnwys... 

 

Ailenwi blociau 

Gosod pethau ar ganfas 

Trefn elfennau‟r sgrîn 



Tynnu llun dotiau 



Dyn (neu ddynes!) â mwstas 

Bydd hyn yn cynnwys... 

 

Defnyddio‟r camera 

Llusgo pethau o gwmpas 

Defnyddio ImageSprite 



Dyn (neu ddynes!) â mwstas 



Cyfrif 

Bydd hyn yn cynnwys... 

 

Defnyddio cloc 

Cael newidyn 

Gwneud symiau 



Cyfrif 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich apps 

eich hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Mae Cynllunio yn bwysig 

● Beth fydd eich app yn ei wneud? 

● Beth fydd angen ar eich app? 

● Synau 

● Lluniau 

● Unrhyw beth arall? 



Synau anifeiliaid, a chlepiau! 

● Ceir rhai synau a ffotograffau yn y ffolder 

“resources” 

– Synau anifeiliaid... 

– Synau drymiau... 

● Ond gallwch ddefnyddio eich dychymyg eich hun 

neu gyfoeth y rhyngrwyd 

– felly peidiwch â meddwl bod yn rhaid ichi greu app y 

fferm neu beiriant drymiau 



Cynllunio eich app 

● Tynnwch lun o‟r ffordd yr hoffech i‟ch app edrych 

● Gweithiwch allan beth fydd yn digwydd 

– A fydd yn gwneud rhywbeth wrth ichi ei ysgwyd? 

– A fydd yn gwneud rhywbeth wrth ichi bwyso botwm? 

● Gweithiwch allan yr hyn sydd ei angen arno 

– Lliwiau? Lluniau? Synau? 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Holi ac Ateb 

● Nawr eich bod chi i gyd wedi meddwl am syniad ar gyfer 

app (gobeithio!), rwy‟ am wybod beth ydyw... 

– Efallai y bydd ambell syniad yn rhy anodd i‟w wneud yn 

ystod prynhawn 

– Mae croeso ichi ei ddechrau a dal ati gartref, ond nid 

ydym am i neb gael problemau... 

● FELLY beth fyddwch chi‟n ei wneud? 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Amser i greu eich app! 

● Rydym yma i‟ch helpu, 

felly os bydd angen 

help arnoch, codwch 

eich llaw. 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Brolio 

● Beth am inni gael gweld yr hyn 

rydych wedi llwyddo i‟w adeiladu? 

● Byddem ni‟n hoffi tynnu ambell 

fideo byr o‟r apps. 

– Does dim gwahaniaeth os ydynt heb 

eu gorffen 

– Efallai y byddwn yn cynnal y diwrnod 

hwn eto a byddai‟n dda i fyfyrwyr 

eraill gael gweld beth wnaethoch chi 

– Ond os nad ydych am inni dynnu 

fideo ohonoch, dywedwch hynny 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 



Rhannu cod 



Pethau eraill i roi cynnig arnynt 

● Scratch 

● http://scratch.mit.edu/ 

● Gwych ar gyfer chwarae o gwmpas, mae‟n 

defnyddio blociau fel AppInventor 

● Greenfoot 

● http://www.greenfoot.org/ 

● Da ar gyfer dysgwyr hŷn (14+) dysgu Java go-iawn 

● Mae gan y rhain gymuned fywiog iawn 



Trosolwg o‟r diwrnod 

● Cyflwyniadau 

● Helo Android! 

● Gosod AppInventor 

● Trosolwg o 

AppInventor 

● Creu eich app cyntaf 

● Beth sy‟n arbennig am 

ffôn symudol? 

● Newid app 

● Gosod eich app ar eich 

ffôn 

● Grwpiau 

● Syniadau ar gyfer apps 

● Cynllunio eich app eich 

hun 

● Holi ac Ateb 

● Rhoi cod i‟ch app 

● Brolio 

● Y camau nesaf 

Llenwch holiadur –  

bydd o gymorth inni wella’r gweithdy 

ar gyfer tro nesaf! 



 

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 chi‟n gwneud rhywbeth cŵl gyda hyn, 

rhaid i chi 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 wnaf eu cynnwys yn fersiynau‟r 

dyfodol. 
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