
 

Recordio PowerPoint gyda sylwebaeth a amseriad 

Gall sylwebaeth ac amseriadau wella sioe sleidiau ar y we neu wrth hunan-redeg. Os oes gennych 

gerdyn sain, meicroffon, a seinydd, ac (yn ddewisol) gwe-gamera, gallwch recordio'ch cyflwyniad 

PowerPoint a chipio sylwebaeth ac amseriadau sleidiau. 

Ar ôl i chi wneud y recordiad, mae fel unrhyw gyflwyniad arall y gellir ei chwarae i chi neu'ch 

cynulleidfa yn Sioe Sleidiau - neu gallwch arbed y cyflwyniad fel ffeil fideo. 

 

(Cliciwch am fideo) 

I baratoi i recordio, dewiswch Record Slide Show ar naill ai'r tab Recordio neu dab Sioe Sleidiau'r 
rhuban. 

 Mae clicio hanner uchaf y botwm yn eich cychwyn ar y sleid gyfredol  

 Mae clicio hanner isaf y botwm yn rhoi'r opsiwn i chi ddechrau o'r dechrau neu o'r sleid 
gyfredol.  

 

(Mae'r gorchymyn Clear yn dileu naratifau neu amseriadau, felly byddwch yn ofalus pan fyddwch chi'n ei 
ddefnyddio. Mae clir yn llwyd oni bai eich bod wedi recordio rhai sleidiau o'r blaen.) 

1. Mae'r sioe sleidiau yn agor yn y ffenestr Recordio (sy'n edrych yn debyg i olygfa'r 
Cyflwynydd), gyda botymau ar y chwith uchaf ar gyfer cychwyn, oedi a stopio'r recordiad. 
Cliciwch y botwm crwn, coch (neu pwyswch R ar eich bysellfwrdd) pan fyddwch chi'n barod i 
ddechrau'r recordiad. Mae cyfrif tair eiliad yn dilyn, yna mae'r recordiad yn dechrau. 

 Dangosir y sleid gyfredol yn y ffenestr Recordio. 

 Gallwch atal y recordiad ar unrhyw adeg trwy wasgu Alt + S ar eich bysellfwrdd. 

 Mae saethau llywio ar y naill ochr i'r sleid gyfredol yn caniatáu ichi symud i'r sleidiau 

blaenorol a'r nesaf. 

https://www.microsoft.com/en-gb/videoplayer/embed/RWfvXC?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=en-gb


 

 Mae PowerPoint ar gyfer Office 365 yn cofnodi'r amser rydych chi'n ei dreulio ar bob sleid yn 

awtomatig, gan gynnwys unrhyw animeiddio 

 Gallwch recordio naratif sain neu fideo wrth i chi redeg trwy'ch cyflwyniad. Mae'r botymau 

yng nghornel dde isaf y ffenestr yn caniatáu ichi toglo ar neu oddi ar y rhagolwg meicroffon a 

chamera: 

 

If you use the pen, highlighter, or eraser, PowerPoint records those actions for playback also. 

 

Os ydych yn defnyddio y pen, highlighter, neu rhwbiwr, mae PowerPoint yn cofnodi'r camau 
gweithredu hynny ar gyfer chwarae hefyd.. 

Gallwch hefyd ail-recordio trwy fynd i Slide Show > Record Slide Show. 

1. Gallwch ddewis teclyn pwyntydd (beiro, rhwbiwr, neu oleuwr) o'r amrywiaeth o offer 
ychydig yn is na'r sleid gyfredol. Mae yna hefyd flychau dewis lliw ar gyfer newid lliw yr inc. 

2. I ddod â'ch recordiad i ben, dewiswch y botwm Stop (neu pwyswch S ar eich bysellfwrdd). 

Pan fyddwch chi'n gorffen recordio'ch naratif, mae llun bach yn ymddangos yng nghornel dde isaf y 

sleidiau a gofnodwyd. Mae'r llun yn eicon sain, neu, os oedd y camera gwe ymlaen yn ystod y 

recordiad, delwedd lonydd o'r we-gamera. 

 

 

 

 

 



 

Rhagolwg o'r sioe sleidiau wedi'i recordio 

 Ar y tab Sioe Sleidiau, cliciwch O Dechrau neu O'r Sleid Gyfredol. 

 Yn ystod chwarae, bydd eich animeiddiadau, gweithredoedd inc, sain a fideo yn 

chwarae mewn sync. 

 

Awgrymiadau recordio 

 Ychwanegir recordiadau at y cyflwyniad ar sail pob sleid, felly os ydych chi am newid 

recordiad, dim ond ail-recordio'r sleid neu'r sleidiau yr effeithir arnynt y mae'n rhaid 

i chi eu hail-recordio. Hefyd, gallwch aildrefnu trefn y sleidiau ar ôl recordio heb 

orfod ail-recordio unrhyw beth. Mae hyn hefyd yn golygu ei bod hi'n hawdd oedi am 

seibiant wrth recordio cyflwyniad. 

 Nid yw PowerPoint yn recordio sain na fideo yn ystod y trawsnewidiadau rhwng 

sleidiau, felly peidiwch â siarad wrth symud y sleid ymlaen. Hefyd, dylech gynnwys 

byffer byr o dawelwch ar ddechrau a diwedd pob sleid i wneud y trawsnewidiadau 

yn llyfn a sicrhau nad ydych chi'n torri naratif clywadwy i ffwrdd wrth drosglwyddo o 

un sleid i'r nesaf. 


