
           TG – Y Canllaw Cyflawn 

Olrhain Newidiadau/Track Changes 

Mae’r swyddogaeth ‘Olrhain Newidiadau/Track Changes’ ar y rhuban 

‘Adolygu/Review’.   

Mae’r swyddogaeth olrhain newidiadau/ track changes yn cael ei defnyddio’n 

aml pan fo sawl person yn gwneud newidiadau i ddogfen. Mae’r swyddogaeth 

yn cadw cofnod o bob newid a wneir, gan gynnwys pethau sydd wedi eu 

hychwanegu neu eu dileu.  

Rhoi Olrhain Newidiadau/ Track Changes ar waith 

 

 
1. Dewiswch y tab ‘Adolygu/Review’ 
2. Cliciwch yr icon ‘Olrhain Newidiadau/Track Changes’  

 

I gychwyn, ni fydd y ddogfen yn 
edrych yn wahanol, ond wrth i chi 
ddechrau teipio, bydd yr hyn a 
deipiwch yn goch, a bydd llinell ddu ar 
yr ymyl chwith.   
  
 

 Os bydd gair yn cael ei newid 
neu ei ddileu, dangosir hyn 
mewn swigen ar ochr dde’r 
ddogfen.  
 

 

Wrth hofran y cyrchwr dros y swigen, 
daw manylion yr awdur, dyddiad ac 
amser y newid, a’r newid a wnaed i’r 
golwg.  
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Derbyn a Gwrthod Newidiadau   

 

Cliciwch yr eitem sydd wedi ei newid. 
 
Cliciwch naill ai’r icon ‘Derbyn/Accept’ neu’r  
icon ‘Gwrthod/Reject’. Bydd hyn yn agor 
cwymplen fechan fydd yn caniatáu i chi wneud 
un o’r canlynol:  
 

 Derbyn/Gwrthod y newid a symud at y newid nesaf   
 Derbyn/Gwrthod y newid sydd wedi ei ddethol   
 Derbyn/Gwrthod holl newidiadau’r ddogfen   

 

Neu, de-gliciwch y newid i agor y 
fwydlen cyd-destun a dewiswch o’r 
opsiynau sydd ar y rhestr gwymp.  

 
DS: Gellir diffodd yr opsiwn ‘Olrhain Newidiadau/Track Changes’ drwy 

glicio’r icon ‘Olrhain Newidiadau/Track Changes’ bant. Fodd bynnag, bydd 

dal angen derbyn neu wrthod newidiadau sydd wedi eu holrhain.   

Opsiynau Gweld Olrhain Newidiadau/Track Changes  

Mae pedwar opsiwn o ran sut rych am weld y 
newidiadau. Ceir mynediad atynt o’r opsiynau 
yn y cwarel Olrhain/Tracking. Y gosodiad 
diofyn yw ‘Marciau Terfynol/Final Showing 
Markup’.  
 

 

Mae ‘Marciau Terfynol/Final Showing Markup’ yn dangos y ddogfen derfynol 

gyda’r newidiadau i gyd wedi eu cynnwys.  

Mae ‘Terfynol/Final’ yn dangos y ddogfen gyda’r holl newidiadau sydd wedi 

eu cynnig.  

Mae ‘Marciau Gwreiddiol/Original Showing MarkUp’ yn dangos y ddogfen 

wreiddiol gyda newidiadau arfaethedig yn yr ymyl marciau. 



SDSS 

 
Mae ‘Gwreiddiol/Original’ yn dangos y ddogfen cyn i’r newidiadau gael eu 

gwneud.  


