
Gwybodaeth i 
Ymchwilwyr a Defnyddwyr Data



Ymysg y data 
poblogaeth 
cyfoethocaf yn y byd

Yn wreiddiol yn fanc o ddata iechyd, 

rydym wedi ehangu ein cwmpas i 

gynnwys data gweinyddol i greu hyd 

yn oed mwy o gyfleoedd i ddatblygu 

carfanau hydredol cyfoethog ar gyfer 

ymchwil. Mae Banc Data SAIL yn 

cynnwys y data poblogaeth sydd wedi’i 

nodweddu orau yn y byd. Mae’r adnodd 

ymchwil hynod o ddefnyddiol hwn yn 

cynnwys ystod o ddata a metadata 

o safon uchel sy’n parhau i dyfu. Yn 

ogystal, rydym yn gallu gweithio gyda 

mathau newydd o ddata megis data 

testun-rhydd, delweddu, genetig a 

daearyddol. Mae Banc Data SAIL yn 

darparu tystiolaeth byd go iawn ar gyfer 

rhagfynegi tueddiadau yn y boblogaeth 

yn y dyfodol sydd â dylanwad byd-

eang.

Cymorth cyflawn o 
ben i ben drwy holl 
gylch oes ymchwil

Mae gwasanaethau dadansoddol Banc 

Data SAIL yn dîm rhyngddisgyblaethol 

o wyddonwyr data sy’n cydweithio â 

grwpiau ymchwil mewnol ac allanol ar 

brosiectau amrywiol. Maen nhw’n arwain 

prosiectau ymchwil methodolegol Banc 



Data SAIL i ddatblygu dulliau newydd o weithio gyda 

setiau data mawr.

Mae ein gwasanaeth cwmpasu data yn helpu 

darpar ddefnyddwyr Banc Data SAIL i ddeall 

beth sy’n bosibl ac mae’n helpu i lunio’r cwestiwn 

ymchwil ar sail ein data. Gallwn roi syniad o faint o 

gymorth y mae’n debygol y bydd ei angen ar gyfer 

y prosiect a chostau cysylltiedig, gan gynnig gwerth 

rhagorol am arian. Yn ystod y cam gwneud cais, 

mae aelodau o’r tîm gwasanaethau dadansoddi, 

gydag eraill â gwahanol arbenigeddau, yn cymryd 

rhan ym mhroses y Panel Adolygu Llywodraethu 

Gwybodaeth i adolygu’r ceisiadau i ddefnyddio 

Banc Data SAIL ar gyfer ymchwil.

Mae gwasanaethau cymorth y Banc Data SAIL yn 

cynnig siop un stop ystwyth, syml ac economegol 

sy’n gwireddu potensial y data sy’n cael eu casglu 

yn rheolaidd er budd y cyhoedd.
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Technoleg bwerus, ddatblygedig yn barod ar 
gyfer y mathau o ddata a ddaw yn y dyfodol.

Mae Banc Data Sail yn defnyddio Cyfrifiadura Perfformiad Uchel a’r Platfform 

eYmchwil Diogel (SeRP) i ganiatáu i lawer o ddata cymhleth gael eu cyrchu, 

eu rheoli a’u dadansoddi’n ddiogel. Gan ddibynnu ar eich anghenion gallwn 

deilwra pecynnau i gynnig gwelliannau cyfrifiadura i’ch manyleb a’ch storfeydd 

bwrdd gwaith o bell, a hwyluso prosiectau gan gynnwys Deallusrwydd Artiffisial, 

Dysgu Peirianyddol a Phrosesu Iaith Naturiol.

Mae gan y mecanwaith cysylltu data o’r radd flaenaf o fewn SeRP y fantais 

ychwanegol o amlygu unrhyw anghysondebau a gwella safon a chysondeb 

eich data ar gyfer ymchwil. 

I gael gwybod mwy am SeRP ewch i  www.serp.ac.uk



www.SAILDatabank.com

Mae Banc Data SAIL yn fanc data poblogaeth 
cyfoethog a dibynadwy sy’n cynnwys biliynau 
o gofnodion wedi’u seilio ar bobl. Mae’n 
gwella bywydau trwy ddarparu data diogel, 
cysylltiadwy ac anhysbys i ymchwilwyr y gellir 
eu cyrchu a’u dadansoddi o unrhyw le yn y 
byd.
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