Mae'n bleser gan Ganolfan Seibergadernid
Cymru gyflwyno'r ‘Llyfr Bach o Sgamiau
Seiber’, a gyhoeddir drwy ganiatâd Uned
Seiberdroseddu Gwasanaeth yr Heddlu
Metropolitanaidd.
Dyma'r ail argraffiad yn y gyfres hon sy'n
adlewyrchu byd lle mae technoleg yn
datblygu'n gyflym. Er bod hyn yn cynnig
cyfleoedd gwych i ni wella cyfathrebu a
phrosesau ar gyfer pobl a busnesau, mae
hefyd yn arwain at fwy o gyfleoedd ar
gyfer camddefnydd troseddol.
Nod y llyfr hwn yw eich cynorthwyo
i gymryd y camau angenrheidiol i'ch
diogelu chi, eich teulu, eich busnes a'ch
cwsmeriaid rhag seiberdroseddwyr.
Y cam cyntaf yw deall pa mor agored
rydych chi i ymosodiad seiber, ond dylech
hefyd gymryd camau cadarnhaol, boed
hynny drwy newid ymddygiad neu newid
gweithdrefnau. Mae toreth o gyngor ar
gael gan y Ganolfan Seiberddiogelwch
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CYFLWYNIAD
Mae'n bleser gan Ganolfan Seibergadernid Cymru gyflwyno ‘Y Llyfr
Bach o Sgamiau Seiber 2.0’, a gyhoeddir drwy ganiatâd caredig Uned
Seiberdroseddu Gwasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd.
Mae'r llyfr hwn wedi'i gynllunio'n arbennig i gynnig cyngor sy'n berthnasol
i unigolion a Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) ar gadw'n ddiogel yn y
byd seiber.
Gan ein bod yn mynd yn gynyddol gaeth i'r rhyngrwyd yn ein bywydau o
ddydd i ddydd, nod y llyfr hwn yw tynnu sylw at rai o'r peryglon y gallech
eu hwynebu, yn ogystal â chynnig cyngor ar sut i ddiogelu eich hun.
I fusnesau
Mae BBaChau i'w gweld ym mhobman:
ar y stryd fawr, ar ystadau diwydiannol,
ar-lein ac yn y cartref, ac maent yn
hanfodol i lwyddiant economi Prydain
yn gyffredinol. Yn aml, gan fod
adnoddau'n brin ac yn sgil yr amodau
economaidd cythryblus, fel arfer mae
BBaChau yn rhoi blaenoriaeth uwch
i arloesedd a thwf na diwydrwydd
dyladwy, diogelwch ar-lein a lliniaru
risgiau. Gall y materion hyn gael eu
hystyried yn arferion busnes drud,
beichus a llafurus yn aml. Er hyn, mae'n
bwysig bod y meysydd hyn yn cael eu
cydnabod a'u hadolygu a bod cwmnïau
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yn ymwybodol o'r risgiau sy'n wynebu
eu busnesau gan seiberdroseddwyr.
Os ydych yn fusnes sy'n wynebu niwed
i'ch enw da a cholled ariannol, ni waeth
beth fo'r swm, gallai olygu y bydd
cwmni yn methu. Hefyd, gall achosion
o ddwyn neu golli data gael effaith
sylweddol ar eich enw da, a gallant
arwain at ddirwyon sylweddol gan
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.
Drwy ddilyn y cyngor yn y llyfr hwn,
gobeithio y gallwch wella diogelwch
eich systemau, ac ymwybyddiaeth
eich staff.

DIOGELWCH EICH

P'un a ydym yn unigolyn neu'n fusnes,
mae pob un ohonom yn dibynnu ar y
rhyngrwyd. Rydym yn ei ddefnyddio i brynu
a gwerthu, siarad â'n ffrindiau, cysylltu â'n
cwsmeriaid, cael cymorth logisteg neu'n
syml ar gyfer adloniant. Ond er gwaethaf yr
holl gyfleoedd a gyflwynir ganddo, mae'n
bwysig cofio'r risgiau.

HUN

Nod y llyfr hwn yw nodi mathau cyffredin
o seiberdroseddau a'r ffyrdd y gallwch
ddiogelu eich hun rhagddynt. Nid yw'n
rhestr gynhwysfawr, mewn tirwedd sy'n
newid o hyd, ond drwy ddilyn y cyngor a
roddwyd, gallwch wella eich gwybodaeth
a'ch diogelwch personol.

Bob diwrnod, ceir ymosodiadau ar filoedd
o systemau cyfrifiadurol ledled y byd.
Mae troseddwyr sy'n manteisio ar natur
ddienw'r byd ar-lein i dwyllo, hacio a dwyn
os bydd y cyfle'n codi.
Os bydd ymosodiad yn llwyddiannus,
gallai gael effaith sylweddol arnoch chi.
Fel unigolyn, gallai troseddwyr gael
gafael ar eich manylion bancio ar-lein, neu
gallech golli mynediad i'ch lluniau teuluol,
oni fyddwch yn talu pridwerth.
Nid yw hyn yn golygu na ddylech
ddefnyddio'r rhyngrwyd. Gall rhoi rhai
prosesau diogelwch syml ar waith a sicrhau
bod eich ffrindiau a'ch teulu, neu eich staff,
yn ymwybodol o'r bygythiadau, wneud
gwahaniaeth gwirioneddol i'ch siawns o
gael eich targedu gan seiberdroseddwr.
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MATHAU O
SEIBERDROSEDDAU
Wrth siarad am seiberdroseddau, mae'n ddefnyddiol gwahaniaethu
rhwng y ddau gategori gwahanol.
Troseddau seiber-ddibynnol
Mae troseddau seiber-ddibynnol (neu
seiberdroseddau ‘pur’) yn droseddau y
gellir ond eu cyflawni drwy ddefnyddio
cyfrifiadur, rhwydweithiau cyfrifiadurol
neu fath arall o dechnoleg gwybodaeth a
chyfathrebu (TGCh). Mae hyn yn cynnwys
lledaenu feirysau neu faleiswedd arall,
hacio ac ymosodiadau atal gwasanaeth
gwasgaredig. Caiff pob un o'r rhain eu
hesbonio yn ddiweddarach yn y llyfr hwn.
Mae pob trosedd seiber-ddibynnol yn torri
Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990.
Os bydd dyfais neu rwydwaith wedi'i
chysylltu/gysylltu â'r rhyngrwyd, gall
seiberdroseddwr ymosod arno/arni. Os
bydd yn llwyddo i gael mynediad, gall
ddwyn eich data, monitro'r hyn rydych
yn ei wneud neu hyd yn oed gymryd
rheolaeth. Hefyd, gall ddefnyddio data
a gasglwyd fel hyn i gyflawni rhagor o
droseddau fel cael mynediad i gyfrifon
banc ar-lein, neu gyflawni twyll.
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Troseddau a hwylusir gan ddulliau seiber
Troseddau a hwylusir gan ddulliau seiber
yw troseddau traddodiadol, fel twyll, y gellir
cynyddu eu maint neu eu cwmpas drwy
ddefnyddio cyfrifiaduron neu ddyfeisiau
TGCh eraill (h.y. ffonau symudol neu
rwydweithiau cyfrifiadurol).
Yn ôl Action Fraud, amcangyfrifir bod o
leiaf 84% o'r achosion o dwyll y rhoddir
gwybod amdanynt yn genedlaethol
wedi'u hwyluso gan ddulliau seiber. Mae
hyn am fod cyfrifiaduron yn galluogi
troseddwyr i dargedu cynulleidfa llawer
ehangach i dwyllo, ac mae sawl math o
dwyll yn fwy cyffredin nag eraill. Caiff
rhai o'r rhain eu hamlinellu yn y llyfr hwn,
a chaiff eraill eu nodi yn y Llyfr Bach o
Sgamiau Mawr, a gyhoeddwyd gan yr
Heddlu Metropolitanaidd.

TROSEDDAU SY'N DIBYNNU
AR DDULLIAU SEIBER: HACIO
Mae hacio yn digwydd pan fydd troseddwr yn llwyddo i gael mynediad
heb awdurdod i system gyfrifiadurol. Mae nifer o ffyrdd y gellir hacio
systemau cyfrifiadurol.
Ymosodiadau cyfrinair
Bydd y troseddwr yn defnyddio rhaglenni
cyfrifiadurol sy'n ceisio dyfalu cyfrineiriau
er mwyn cael mynediad i system. Bydd y
rhaglen yn creu cyfrineiriau yn seiliedig ar
dermau a ddiffiniwyd ymlaen llaw ac yna'n
defnyddio'r cyfrineiriau hyn i geisio torri
i mewn i'r system. Gyda digon o amser, a
phŵer cyfrifiadurol, gellir canfod y rhan
fwyaf o gyfrineiriau. Gall hyn fod yn haws os
bydd y troseddwr yn llwyddo i ymchwilio
i'r darpar ddioddefwr drwy ddatgeliad data
(gweler tudalen 21) a thrwy ychwanegu
mwy o wybodaeth bersonol y dioddefwr
at ei raglen canfod cyfrineiriau.

Ymosodiadau ar gymwysiadau
Mae hyn yn cynnwys targedu gwendidau
yng nghymwysiadau neu raglenni'r system
gyfrifiadurol. Yn aml, bydd gan raglenni
neu feddalwedd fregusrwydd y gellir
cam-fanteisio arno i danseilio diogelwch.

B AWDURDOD
MYNEDIAD HE
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SUT I DDIOGELU EICH HUN
RHAG HACIO
Defnyddio wal dân

Diweddaru meddalwedd

Nod wal dân yw diogelu un rhwydwaith
cyfrifiadurol rhag un arall. Cânt eu defnyddio
rhwng ardaloedd o ymddiriedaeth uchel ac
uchel, fel rhwydwaith preifat a'r rhyngrwyd.
Mae waliau tân yn cynnig diogelwch drwy
reoli'r traffig sy'n dod i mewn i rwydwaith ac
sy'n ei adael. Mae'r wal dân yn gwneud hyn
drwy ddefnyddio cyfres o hidlwyr neu reolau
a bennir gan y defnyddiwr er mwyn caniatâu
neu rwystro mathau penodol o draffig.

Mae'n bwysig sicrhau mai'r fersiwn
ddiweddaraf o unrhyw feddalwedd sydd
ar eich cyfrifiadur gan fod ei dylunwyr yn
ei diweddaru'n gyson wrth i fregusrwydd
newydd gael ei ddarganfod. Gwneir hyn
drwy lawrlwytho diweddariadau neu
‘gywiriadau’ gan ddatblygwr y feddalwedd.
Mae hefyd yn bwysig sicrhau mai'r
feddalwedd ddiweddaraf a ddefnyddir
gan y gall meddalwedd hŷn beidio â
gweithio ac efallai na fydd yn cynnwys y
cymorth diweddaraf. Mae hyn yn golygu
na chaiff unrhyw fregusrwydd newydd a
ddarganfyddir gan seiberdroseddwyr ei
drwsio, gan adael y feddalwedd yn agored
i ymosodiadau. Mae hyn yn arbennig o wir
am systemau gweithredu.

Mae'r rhan fwyaf o systemau gweithredu
cyfrifiaduron personol yn dod gyda wal
dân meddalwedd wedi'i gosod a'i throi
ymlaen. Fodd bynnag, mae bob amser yn
werth cadarnhau hyn.

Ar gyfer busnesau, gall wal dân
benodol helpu i gynnig rhagor o
ddiogelwch i atal hacwyr rhag cael
mynediad i'ch systemau os bydd
wedi'i gosod yn iawn.
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Defnyddio cyfrineiriau cryf
Yn aml, gall diogelwch system TG gael ei
danseilio am nad yw cyfrinair rhagosodedig
ar feddalwedd neu galedwedd wedi cael ei
newid. Mae'n bwysig newid pob cyfrinair
rhagosodedig cyn gynted ag y bo'n ymarferol.
Mae nifer o reolau cyffredinol o ran cyfrineiriau
a fydd yn eu gwneud yn fwy diogel:
Gwnewch gyfrinair mor hir â phosibl.
Po fwyaf o nodau sydd iddo, yr
anoddaf y bydd i'w ganfod.

Defnyddiwch gyfrineiriau gwahanol ar
gyfer cyfrifon gwahanol, yn enwedig ar
gyfer eich cyfeiriad e-bost. Fel hyn, os
bydd un cyfrinair yn cael ei ganfod, o
leiaf dim ond un cyfrif y gellir ei hacio.
Gallwch edrych i weld a yw eich
cyfeiriad e-bost neu gyfrinair wedi cael
eu datgelu mewn achos blaenorol o
danseilio diogelwch data ar
https://haveibeenpwned.com

Defnyddiwch fathau gwahanol o nodau yn
cynnwys rhifau, symbolau ac atalnodau.
Ceisiwch beidio â chyfyngu eich
cyfrinair i eiriau sydd yn y geiriadur
gan y bydd hyn yn gwneud iddo fod yn
haws i'w ganfod.
Ceisiwch osgoi enwau personol, fel
enwau teuluol, anifeiliaid anwes neu
dimau chwaraeon.
Mae'r Ganolfan Seiberddiogelwch
Genedlaethol a Gwasanaeth yr
Heddlu Metropolitanaidd yn argymell
y dylid dechrau gyda thri gair
digyswllt wedi'u huno, er enghraifft
“pysgodyncwchblodyn”, gydag un neu
fwy o briflythrennau.
LLYFR BACH O SGAMIAU SEIBER 2.0
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Prawf Dilysu Aml Gam
Mae Prawf Dilysu Aml Gam yn ffordd o
roi mynediad i ardal neu system dim ond
ar ôl i'r defnyddiwr gwblhau prawf dilysu
dau gam neu fwy. Er enghraifft, ni allwch
gymryd unrhyw arian allan o beiriant
codi arian gyda cherdyn banc yn unig,
neu gyda chod PIN yn unig. Bydd angen
defnyddio'r ddau.
Gelwir Prawf Dilysu Aml Gam weithiau yn
Brawf Dilysu Dau Gam, neu 2FA.
Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr mawr
(Google, Amazon, Facebook, LinkedIn
ac ati) yn cynnig prawf dilysu aml gam,
a gellir gweld gwybodaeth am hyn drwy
chwilio ar eu tudalennau gwe.
Fel arfer bydd Prawf Dilysu Aml Gam
sylfaenol yn cynnwys rhoi rhif ffôn, fel y gellir
anfon neges i'ch ffôn pan fydd rhywun (yn
eich cynnwys chi) yn ceisio mewngofnodi
i'ch cyfrif, neu ap sydd wedi'i osod ar
ffôn clyfar sy'n darparu cod â chyfyngiad
amser newydd yn barhaus er mwyn eich
galluogi i gael mynediad i'ch cyfrif.
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Fel hyn, bydd angen y ddau gam ar
droseddwr (yn yr enghraifft hon, eich
cyfrinair a'ch ffôn) i gael mynediad i'ch
cyfrifon neu systemau.
I gael rhagor o wybodaeth a help o ran
Prawf Dilysu Aml Gam, ewch i
http://twofactorauth.org or
www.telesign.com/turnon2fa

Os ydych yn fusnes, mae'n werth
ystyried defnyddio Prawf Dilysu Aml
Gam ar eich systemau, yn ogystal ag
annog staff i'w ddefnyddio ar gyfer
eu cyfrifon personol.

TROSEDDAU SEIBERDDIBYNNOL: YMOSODIADAU
DDoS
Ystyr Ymosodiad Atal Gwasanaeth
Gwasgaredig (DDoS) yw ymgais i sicrhau nad
yw gwasanaeth sy'n cael ei gynnal ar y we,
fel gwefan, ar gael drwy ei drechu â thraffig
data. Fel arfer, gwneir hyn drwy anfon llif o
geisiadau ar yr un pryd i weinydd, sy'n peri i'r
gweinydd fethu wrth iddo ymdrechu i ymateb
i fwy o geisiadau na'r hyn y gall ymdopi â nhw.
Yn aml, caiff y mathau hyn o ymosodiadau
eu cyflawni ar wefannau, fel arfer gan
ddefnyddio rhwydwaith o gyfrifiaduron a
reolir o bell, a elwir weithiau yn fotrwyd. Bydd
y cyfrifiaduron sy'n rhan o'r fotrwyd fel arfer
wedi'u heintio â meddalwedd faleisus (gweler
tudalen 17) gan alluogi'r seiberdroseddwyr i
gyfeirio traffig i weinydd y dioddefwr.
Nid yw ymosodiadau DDoS eu hunain yn
difrodi eich systemau. Pan ddaw'r ymosodiad
i ben, dylai eich gweinydd a'r gwasanaethau
cysylltiedig ddechrau gweithio eto. Fodd
bynnag, gall colli gwasanaethau, ni waeth am
ba mor hir, arwain at golli gwerthiannau
neu niwed i enw da.
Gellir defnyddio ymosodiadau DDoS
hefyd fel llen fwg er mwyn tynnu sylw
oddi wrth weithgaredd anghyfreithlon
arall y gallai ymosodwr fod yn ei gyflawni
yn erbyn systemau cwmni, fel dwyn data
o'r rhwydwaith.

Mae'r rhan fwyaf o ddioddefwyr
ymosodiadau DDoS yn sefydliadau
proffil uchel fel cwmnïau amlwladol,
asiantaethau'r llywodraeth, banciau a
sefydliadau ariannol eraill. Fodd bynnag,
nid oes unrhyw sefydliad yn ddiogel ac
mae'n bwysig bod yn ymwybodol y gall y
math hwn o ymosodiad ddigwydd.

Cribddeiliaeth (extortion) DDoS
Cribddeiliaeth yw pan fydd seiberdroseddwr
yn cysylltu â busnes ac yn bygwth cyflawni
ymosodiad DDoS arno os na fydd yn talu
swm o arian iddo. Caiff y bygythiadau hyn
eu gwneud drwy e-bost fel arfer gan ofyn
i'r arian gael ei dalu gan y cwmni mewn dull
sy'n anodd ei olrhain, fel cryptocurrency.
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SUT I DDIOGELU EICH HUN
RHAG YMOSODIADAU DDoS
Bod yn ymwybodol o arwyddion
ymosodiad gweithredol

Buddsoddi mewn mesurau lliniaru
DDoS

Mae nodi bod ymosodiad DDoS yn
digwydd yn eich galluogi i roi camau
lliniaru ar waith cyn gynted â phosibl.
Gallai'r symptomau canlynol olygu bod
ymosodiad DDoS ar eich rhwydwaith:

Mae nifer o wahanol gymwysiadau
lliniaru DDoS ar gael gan wahanol
gyflenwyr. Mae'r rhain yn gweithio drwy
ddadansoddi traffig data a nodi traffig
twyllodrus, sy'n cael ei rwystro wedyn
rhag cyrraedd gweinydd y dioddefwr.

Perfformiad rhwydwaith anarferol
o araf (agor ffeiliau neu gysylltu â
gwefannau)
Gwefan benodol ddim ar gael
Methu cysylltu ag unrhyw wefan
Cynnydd dramatig yn nifer y
negeseuon e-bost sbam a geir
Os bydd ymosodiad yn digwydd, dylech
gysylltu â darparwr eich gwasanaeth
rhyngrwyd, yn ogystal â'ch gwe-letywr, i'w
gwneud yn ymwybodol o hyn. Dylech hefyd
gysylltu ag asiantaethau gorfodi'r gyfraith.
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Cribddeiliaeth (extortion) DDoS
Os byddwch yn dioddef ymgais cribddeilio
DDoS, peidiwch â thalu unrhyw arian a
fynnir. Cadwch unrhyw negeseuon e-bost
a anfonwyd gan y seiberdroseddwr a
rhowch wybod i asiantaeth gorfodi'r
gyfraith yn uniongyrchol am y digwyddiad
(gweler tudalen 31).

TEILWRA CYMDEITHASOL –
HACIO POBL
Caiff Teilwra Cymdeithasol ei ddiffinio
yn Saesneg fel a ganlyn: “The clever
manipulation of the natural human
tendency to trust.” Mae'n haws eich
twyllo i agor e-bost heintiedig nag ydyw i
hacio i mewn i'ch system. Oherwydd hyn,
mae teilwra cymdeithasol wedi dod yn
fwy cyffredin, ac mae seiberdroseddwyr
yn rhoi cynnig ar ffyrdd mwy amrywiol
o gael pobl i gyflawni tasgau, darparu
gwybodaeth neu drosglwyddo arian gan
ddefnyddio'r dulliau hyn.

Mathau o deilwra cymdeithasol
Gwe-rwydo
Yn aml bydd seiberdroseddwyr yn anfon
negeseuon e-bost yn esgus bod yn rhywun
arall, er enghraifft banc, safle arwerthiant
ar-lein, neu un o adrannau'r llywodraeth.
Nod yr e-bost yw gosod maleiswedd neu
gael manylion mewngofnodi. Oherwydd
natur y rhyngrwyd, gallant anfon yr un
e-bost at nifer o bobl ar yr un pryd. Yn ôl
astudiaethau a wnaed gan ISACA, mae 90%
o achosion o dramgwydd seiber yn dechrau
gyda negeseuon e-bost gwe-rwydo.
Drwy wneud i'r e-bost ymddangos fel
petai'n dod o ffynhonnell gyfreithlon,
bydd y derbynnydd yn fwy tebygol o ateb
neu gyflawni'r weithred y gofynnir amdani
yn yr e-bost.

Mae meddalwedd ar gael a all newid, neu
“ffugio” cyfeiriad e-bost yn llinell anfonwr
neges e-bost. Mae hyn yn golygu, pan
fyddwch yn edrych ar y neges e-bost, y
bydd yn ymddangos fel petai wedi cael ei
hanfon gan rywun arall.
Gall y neges e-bost hefyd fod wedi cael ei
hanfon o gyfeiriad sy'n debyg i gyfeiriad yr
anfonwr go iawn h.y. @wcrcCentre.co.uk
yn hytrach na @wcrcentre.co.uk.
Heb dreulio amser yn cadarnhau
dilysrwydd cyfeiriad yr anfonwr, gall y
derbynnydd gredu bod yr e-bost wedi
dod o ffynhonnell ddilys.
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Er enghraifft, gallai'r e-bost gwe-rwydo
ofyn am fanylion mewngofnodi gwefannau
bancio dros y we, sy'n edrych yn union
fel rhai go iawn. Efallai y gwneir hyn drwy
honni mai cwestiynau diogelwch ydynt er
mwyn cadarnhau manylion y derbynnydd.
Unwaith y caiff y rhain eu mewnbynnu,
gall y seiberdroseddwr eu cynaeafu a'u
defnyddio i ddwyn o gyfrifon banc ar-lein
neu brynu pethau gan fanwerthwyr ar-lein.
Gall negeseuon e-bost gwe-rwydo hefyd
gynnwys maleiswedd mewn atodiadau y
gofynnir i chi eu hagor (gweler tudalen 17).
Gall y seiberdroseddwr hefyd anfon
degau, neu gannoedd, neu filoedd o'r un
e-bost gwe-rwydo i gyfeiriadau e-bost
gwahanol yn y gobaith y bydd canran
fach o bobl sy'n ei dderbyn yn ateb. Dim
ond un ateb gyda'r wybodaeth gywir sydd
ei angen ar seiberdroseddwr i gael cyfle i
wneud miloedd o bunnoedd.
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GWYLIWCH

SMS-rwydo
Mae SMS-rwydo yn debyg i we-rwydo,
ond ar ffurf SMS, felly mae'r neges faleisus
yn ymddangos ar eich ffôn fel neges
destun. Gall troseddwyr guddio eu rhif
ffôn i wneud iddo edrych fel petai'r neges
yn dod o ffynhonnell ddilys a cheisio eich
darbwyllo i glicio ar ddolen atodedig. Ar ôl
i'r negeseuon hyn gael eu derbyn, gallant
ymddangos yn yr un edefyn testun â
negeseuon dilys.
Gwe-drywanu
Mae gwe-drywanu yn ffurf fwy
uniongyrchol ar we-rwydo, lle bydd yr
e-bost wedi'i dargedu at unigolyn penodol.
Yn aml, bydd yr ‘anfonwr’ yn ymddangos
fel rhywun y mae'r derbynnydd yn ei
adnabod, er enghraifft cydweithiwr, uwch
gyflogai neu rywun o adran TG y cwmni.
Gall yr e-bost hefyd gynnwys gwybodaeth
arall am y derbynnydd a gasglwyd ar
y we, fel prifysgolion a fynychwyd neu
fwytai yr ymwelwyd â nhw. Gelwir y
wybodaeth hon yn ddatgeliad data
(gweler tudalen 21) a gall wneud i'r e-bost
ymddangos yn fwy dilys.

SUT I DDIOGELU EICH HUN
RHAG YMOSODIADAU
TEILWRA CYMDEITHASOL
Yr amddiffyniad gorau rhag ymosodiadau teilwra cymdeithasol yw
gwybodaeth, boed hynny yn unigol neu fel addysg a hyfforddiant
codi ymwybyddiaeth staff. Drwy wneud pobl yn ymwybodol o'r mater,
byddant mewn sefyllfa well i fynd i'r afael ag ef.
Sut i gadarnhau a yw cyfeiriad
e-bost yr anfonwr yn gyfeiriad
e-bost dilys.
Gosodwch y cyrchwr dros y cyfeiriad
e-bost a ddangosir yn y blwch anfonwr.
Dylai ddangos y cyfeiriad e-bost y
daeth y neges ohono mewn gwirionedd.
Ond byddwch yn ymwybodol y gellir
gwrthwneud y swyddogaeth hon. Hefyd,
cadarnhewch mai'r cyfeiriad e-bost a
ddangosir yw'r cyfeiriad e-bost cywir ac
nad yw wedi cael ei sillafu'n anghywir,
fel @wcrcCentre.co.uk yn hytrach na
@wcrcentre.co.uk.
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SUT I DDIOGELU EICH HUN RHAG YMOSODIADAU TEILWRA CYMDEITHASOL

Yn aml, anfonir negeseuon e-bost gwerwydo o gyfrif e-bost tebyg i gyfeiriad
e-bost go iawn cwmni er enghraifft
police@gmail.com neu police@yahoo.com
yn hytrach na chyfrif corfforaethol go
iawn fel @wcrcentre.co.uk. Mae hyn yn
gwneud i'r e-bost ymddangos fel petai
wedi'i anfon gan anfonwr dilys gan fod
yr enw corfforaethol yn ymddangos yng
nghyfeiriad e-bost yr anfonwr. Bydd gan
bob llwyfan ffyrdd o ganfod gwir anfonwr
yr e-bost. Bydd chwilio ar y we yn eich
helpu i ddod o hyd i'r ffordd ar gyfer eich
llwyfan e-bost penodol chi.

Yr hyn y dylid ei wneud os gwneir
cais i ddarparu manylion banc,
gwybodaeth bersonol neu fanylion
mewngofnodi.
Os gwneir cais am y math hwn o
wybodaeth, dylech gadarnhau'r cais
drwy gysylltu â'r sefydliad. Peidiwch ag
ymateb i'r e-bost na defnyddio unrhyw
fanylion cyswllt a nodwyd yn yr e-bost. Yn
hytrach, defnyddiwch fanylion sydd wedi'u
cadarnhau eisoes. Os nad oes gennych
unrhyw fanylion cyswllt eisoes, cysylltwch
â'r sefydliad drwy ddefnyddio manylion a
gafwyd drwy chwilio ar y we.
Hefyd, ni fydd banciau na'r heddlu byth
yn gofyn am gyfrineiriau, cardiau banc na
chodau PIN, ac ni fyddant byth yn gofyn i
chi godi na throsglwyddo arian.
Peidiwch â mewngofnodi i unrhyw fath
o gyfrif (siopa, cyfryngau cymdeithasol,
ariannol ac ati) drwy glicio ar ddolen
a gawsoch mewn neges destun neu
e-bost. Ewch i'ch porwr yn annibynnol, a
defnyddiwch eich dolenni arferol.
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Prawf dilysu negeseuon e-bost
DMARC
Ar gyfer busnesau, mae meddalwedd
o'r enw DMARC hefyd ar gael i helpu i'ch
diogelu rhag negeseuon gwe-rwydo.
System dilysu negeseuon e-bost
yw DMARC (Dilysu, Adrodd a
Chydymffurfiaeth Negeseuon
Seiliedig ar Barth) sydd wedi'i
chynllunio i ganfod ac atal achosion
o ffugio negeseuon e-bost. Mae'n
cynnig proses sy'n galluogi sefydliad
sy'n derbyn neges e-bost i gadarnhau
bod e-bost o barth penodol wedi
cael ei awdurdodi gan weinyddwyr
y parth hwnnw ac nad yw'r e-bost
na'i atodiadau wedi cael eu haddasu
yn ystod y broses o'u anfon. Caiff ei
defnyddio i atal technegau penodol a
ddefnyddir yn aml mewn negeseuon
e-bost gwe-rwydo yr ymddengys
eu bod yn tarddu o sefydliad neu
gyfeiriad e-bost dilys.
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TWYLL TALIADAU
Mae twyll taliadau yn fath penodol o dwyll a hwylusir gan ddulliau seiber
sy'n targedu busnesau gyda'r bwriad o'u cael i drosglwyddo arian i gyfrif
banc a weithredir gan y seiberdroseddwr. Mae twyll taliadau yn datblygu
i fod yn un o'r mathau mwyaf cyffredin o dwyll sy'n targedu busnesau yn
y DU, ac felly mae angen cyfeirio'n benodol ato.
Mae dau brif fath o dwyll taliadau, twyll
Prif Swyddog Gweithredol a thwyll
gorchymyn. Mae'r ddau fel arfer yn
targedu staff o fewn adrannau cyfrifyddu
cwmni ac yn defnyddio cyfeiriadau e-bost
wedi'u ffugio.
Mae twyll Prif Swyddog Gweithredol yn
cynnwys e-bost sy'n honni ei fod oddi
wrth uwch aelod o staff o fewn cwmni,
fel y Prif Swyddog Gweithredol. Bydd yr
e-bost yn gofyn i'r derbynnydd wneud
taliad neu drosglwyddo arian am gyfle
busnes parhaus neu newydd. Yn aml,
mae'r cais am arian wedi'i nodi fel un
brys a rhoddir pwysau ar y derbynnydd i
wneud y taliad cyn gynted â phosibl.

15 LLYFR BACH O SGAMIAU SEIBER 2.0

Mae twyll gorchymyn yn cynnwys e-bost
sy'n ymddangos fel petai wedi'i anfon
gan gyflenwr hysbys. Bydd yr e-bost yn
gofyn am i daliadau a wneir yn y dyfodol
am gynnyrch neu wasanaethau gael eu
gwneud i gyfrif banc newydd, a rhoddir
rheswm dros y newid.
Ym mhob achos, bydd y cyfrif newydd
yn cael ei reoli gan y seiberdroseddwr a
chaiff unrhyw arian a delir iddo ei golli.

SUT I DDIOGELU EICH HUN
RHAG TWYLL TALIADAU
Os byddwch yn cael e-bost yn gofyn i chi newid manylion cyfrif banc
ar gyfrif neu ar gyfer taliad unigol, dilyswch hyn drwy gysylltu'n
uniongyrchol â'r sefydliad neu'r unigolyn sy'n gwneud y cais gan
ddefnyddio manylion cyswllt sefydledig. Peidiwch â gadael i unrhyw
e-bost, na galwad ffôn ddilynol roi pwysau arnoch chi, oherwydd mae'n
bosibl mai gan y troseddwr y mae. Dylech gadarnhau hyn bob amser.
Astudiaeth achos
Cafodd Cyfarwyddwr Cyllid cwmni
adnoddau dynol bach e-bost yr oedd
yn credu ei fod wedi'i anfon gan Brif
Swyddog Gweithredol y cwmni oherwydd
roedd ei gyfeiriad e-bost yn ymddangos
ym mlwch anfonwr yr e-bost. Roedd yr
e-bost yn cyfarwyddo'r Cyfarwyddwr
Cyllid i wneud taliad i gyfrif banc a oedd
wedi ei enwi yn yr e-bost. Gan gredu
bod y cais yn un dilys, trosglwyddodd
y Cyfarwyddwr Cyllid £30,000 i'r
cyfrif. Cysylltodd banc y cwmni â'r
Cyfarwyddwr Cyllid ynglŷn â'r trafodiad
a'i ddilysrwydd, a chadarnhaodd i'r banc
ei fod yn drafodiad dilys. Darganfuwyd
yn ddiweddarach bod y cais yn un
ffug ac ni fu modd adennill yr arian a
drosglwyddwyd.

Nododd yr Heddlu fod cyfeiriadau
e-bost busnes y Prif Swyddog
Gweithredol a'r Cyfarwyddwr Cyllid
i'w gweld ar wefan y cwmni, a oedd o
gymorth mawr i'r seiberdroseddwr wrth
greu e-bost gwe-drywanu. Darganfuwyd
hefyd y gellid gweld cyfeiriad e-bost go
iawn yr anfonwr drwy osod y cyrchwr
uwchben y cyfeiriad e-bost.

LLYFR BACH O SGAMIAU SEIBER 2.0

16

MALEISWEDD
Mae'r term maleiswedd yn cyfeirio at feddalwedd faleisus. Cynllunnir y
feddalwedd i gael mynediad heb awdurdod i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau
cysylltiedig eraill, ac amharu ar eu gweithrediad arferol neu gasglu
gwybodaeth oddi wrthynt.
Gall maleiswedd heintio cyfrifiadur neu
rwydwaith o sawl ffynhonnell, gan gynnwys:
Atodiadau e-bost llygredig
Gwefannau heintiedig, p'un a fyddwch
yn ymweld â nhw'n uniongyrchol neu
drwy ddolenni mewn negeseuon e-bost
neu ar y cyfryngau cymdeithasol
Ffeiliau llwgr a gaiff eu storio ar
ddyfeisiau allanol fel cofau bach, DVDs,
CDs neu gamerâu a gysylltir â rhwydwaith

Mathau cyffredin o faleiswedd
Ysbïwedd
Cynllunnir ysbïwedd i ddwyn gwybodaeth
am eich gweithgarwch ar gyfrifiadur neu
ddyfais arall. Gall ysbïwedd gyflawni nifer
o swyddogaethau gan gynnwys recordio
sgrinluniau neu gofnodi trawiadau bysellau.
Mae hyn yn galluogi’r troseddwr i gael
gwybodaeth bersonol sydd wedi cael ei rhoi
ar y cyfrifiadur y gall ei defnyddio ei hun
wedyn, fel cyfrineiriau bancio dros y we.
Mae Cnafon Mynediad o Bell (RATs)
yn fath o ysbïwedd sy'n galluogi
seiberdroseddwr i gysylltu â dyfeisiau
heintiedig o bell a'u rheoli fel petai'n
ddefnyddiwr awdurdodedig.
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Meddalwedd wystlo
Mae meddalwedd wystlo yn fath o
faleiswedd sy'n galluogi seiberdroseddwyr
i gloi ffeiliau ar gyfrifiadur neu ddyfais
o bell. Mae hyn yn golygu na all y
gweithredwr agor y ffeiliau hynny ar
y cyfrifiadur fel na ellir eu defnyddio.
Unwaith y bydd ffeiliau wedi'u cloi bydd
y troseddwr yn cysylltu â'r dioddefwr ac
yn cynnig eu datgloi am ffi, y ‘pridwerth’.
Fel arfer, gofynnir i'r arian gael ei dalu
drwy ddull sy'n anodd ei olrhain fel
cryptocurrency.

Feirws/Mwydyn
Mae feirysau a mwydod yn heintio
systemau lletyol ac yna'n ymledu i heintio
rhai eraill. Unwaith y byddant ar system,
bydd feirysau a mwydod yn gosod copïau
o'u hunain mewn rhaglenni, ffeiliau a
gyriannau. Mae ganddynt y gallu i ymledu
i gyfrifiaduron sy'n defnyddio'r rhwydwaith
y mae'r ddyfais heintiedig gyntaf wedi'i
hatodi iddo. Gall mwydod a feirysau
hefyd gario “prif lwythi” ychwanegol a
gynlluniwyd i wneud niwed i'r cyfrifiadur.
Gall y math hwn o faleiswedd achosi difrod
a all ymledu'n gyflym. Gall mwydod alluogi
ymosodwyr i greu rhwydwaith o beiriannau
a herwgipiwyd (a elwir yn fotrwyd
weithiau) y gellir ei ddefnyddio mewn
ymosodiad atal gwasanaeth gwasgaredig
(DDoS), (gweler tudalen 8).
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SUT I DDIOGELU EICH HUN
RHAG MALEISWEDD
Defnyddio meddalwedd
gwrthfeirysau

Gwneud copi wrth gefn o'ch data
yn rheolaidd

Gosodwch y feddalwedd hon ar bob
dyfais berthnasol. Mae hyn yn cynnwys y
rhan fwyaf o ffonau clyfar, cyfrifiaduron
a gweinyddion. Bydd yn monitro ar gyfer
maleiswedd o fewn cof, prosesau a storfa'r
ddyfais ac yn eich rhybuddio os deuir o
hyd i rai. Gall y rhan fwyaf o feddalwedd
gwrthfeirysau ddileu unrhyw feddalwedd
faleisus y deuir o hyd iddi a thrwsio'r
difrod y gallai fod wedi'i achosi.

Gwnewch gopi wrth gefn o'ch data yn
rheolaidd ar ddyfais ar wahân, fel gyriant
caled cludadwy, a chadarnhewch eich
bod wedi gwneud y copi wrth gefn
yn llwyddiannus. Os yw'n bosibl, dylid
amgryptio copïau wrth gefn a'u storio
mewn man diogel fel coffor diogel rhag
tân. Os caiff eich cyfrifiadur ei heintio gan
faleiswedd, fel meddalwedd wystlo, gellir
ei adfer gan ddefnyddio'r copi wrth gefn a
gellir adfer unrhyw ddata a gafodd eu cloi
neu eu dwyn. Yn ddelfrydol, dylech wneud
copïau wrth gefn o ddata mewn dau leoliad
ar wahân. Dim ond un o'r rhain y dylid ei
gadw yn y cwmwl (gweler tudalen 37).

Mae'n bwysig sicrhau bod unrhyw
feddalwedd gwrthfeirysau yn cael ei
diweddaru gan fod ei dylunwyr yn ei
gwella'n gyson wrth i raglenni maleiswedd
newydd gael eu canfod. Gwneir hyn
drwy lawrlwytho diweddariadau neu
‘gywiriadau’ gan ddarparwr y feddalwedd.

Defnyddio wal dân
Gweler tudalen 5 i gael rhagor o
wybodaeth am waliau tân.
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Rheoli dyfeisiau
Rhwystrwch faleiswedd rhag heintio
cyfrifiaduron drwy gyfyngu ar ba
ddyfeisiau y gellir eu cysylltu â nhw fel
gyriannau USB a ffonau clyfar. Gall y rhain
gludo maleiswedd a all drosglwyddo i'r
cyfrifiadur lletya pan gânt eu cysylltu ag
ef. Peidiwch â chysylltu unrhyw ddyfais
anhysbys neu annibynadwy â'ch systemau.

Peidiwch â dilyn dolenni nac
agor atodiadau mewn negeseuon
e-bost oni bai eu bod o ffynhonnell
rydych yn ymddiried ynddi
Gall agor dolenni ac atodiadau mewn
negeseuon e-bost ganiatáu i feddalwedd
faleisus gael ei lawrlwytho i'ch system neu
ddyfais. Gall maleiswedd gael ei chuddio
mewn atodiadau e-bost neu ei lawrlwytho
o dudalen we faleisus. Os byddwch yn
cael e-bost o ffynhonnell anhysbys, neu os
yw'n ffynhonnell yr ymddiriedir ynddi, ond
nad yw'r e-bost yn debyg i'w negeseuon
e-bost arferol, peidiwch â chlicio ar
unrhyw ddolen heb gadarnhau yn gyntaf.

Astudiaeth achos
Cafodd system gyfrifiadurol cwmni
teithio annibynnol bach ei heintio
gan feddalwedd wystlo ar ôl i aelod
o staff agor atodiad mewn e-bost a
anfonwyd ato. Roedd y feddalwedd
faleisus wedi'i mewnblannu yn
yr atodiad ac fe'i lansiwyd pan
agorwyd yr atodiad. Amgryptiodd y
faleiswedd nifer o ffeiliau pwysig ar
weinydd y cwmni a oedd yn golygu
na allai'r cwmni weithredu'n effeithiol
am nifer o ddyddiau gan arwain at
golli refeniw.

LLYFR BACH O SGAMIAU SEIBER 2.0

20

DATGELIAD DATA
Gall y wybodaeth rydych yn ei phostio ar-lein fod yn drysorfa i
seiberdroseddwr. Defnyddir safleoedd cyfryngau cymdeithasol gan filiynau
o bobl bob dydd, ac mae gan lawer o bobl broffiliau ar-lein sy'n cynnwys
swm sylweddol o wybodaeth amdanyn nhw, eu swyddi a'u haddysg.
Yn yr un modd ag y gall seiberdroseddwr
weld drwy neges ar y cyfryngau
cymdeithasol eich bod ar wyliau a thorri
i mewn i'ch tŷ, gall seiberdroseddwr
ddefnyddio cyfeiriad e-bost cyswllt
gwaith neu fanylion cynhadledd rydych yn
mynd iddi, yr ydych wedi'u postio ar-lein, i
gynorthwyo ymosodiad seiber yn eich erbyn.

NU
GWE DRYWA
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Mae'n hawdd iawn i seiberdroseddwr greu
e-bost gwe-drywanu o'r wybodaeth a geir
yn dilyn chwiliad syml ar y we. Gelwir hyn
yn ‘wybodaeth ffynhonnell agored’ ac mae
ar gael ar y we heb orfod cael mynediad i
ardaloedd diogel ar unrhyw wefan.
Er enghraifft, gellid defnyddio trydariad syml
am ymweld â bwyty i greu e-bost gwedrywanu sy'n ymddangos fel petai wedi'i
anfon gan y bwyty. Gall yr e-bost gynnig
cyfle i chi gymryd rhan mewn cystadleuaeth
neu hawlio gostyngiad y tro nesaf y
byddwch yn ymweld drwy gwblhau ffurflen
atodedig. Gall y ffurflen hon gynnwys
meddalwedd maleisus ac wrth ei hagor,
gall maleiswedd heintio eich cyfrifiadur.

SUT I DDIOGELU EICH HUN
RHAG DATGELIAD DATA
Byddwch yn ofalus ynglŷ
ŷn â'r hyn
rydych yn ei bostio ar-lein
A oes angen i'r wybodaeth fod yn y parth
cyhoeddus?

Byddwch yn ymwybodol o'r
wybodaeth sydd ar gael amdanoch
ar-lein

Gwahanwch wybodaeth fusnes
oddi wrth wybodaeth bersonol a
phwy all weld y naill a'r llall
Peidiwch â rhoi manylion cyswllt personol
ar wefannau busnes, nac fel arall. Cadwch
fywyd gwaith a bywyd personol ar wahân.

Gwnewch chwiliad ffynhonnell agored
syml ar y we i weld pa ddata sydd ar
gael amdanoch. Efallai fod gwybodaeth
a bostiwyd gan eraill nad ydych yn
ymwybodol ohoni, neu wybodaeth nad
oeddech yn gwybod ei bod wedi'i phostio
yn y parth cyhoeddus.
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SUT I DDIOGELU EICH HUN RHAG DATGELIAD DATA

Defnyddiwch osodiadau diogelwch
uchel ar safleoedd cyfryngau
cymdeithasol
Peidiwch â gadael i bawb weld popeth.
Gwnewch yn siŵr bod gwybodaeth
a manylion personol rydych ond am i
ffrindiau a chydweithwyr eu gweld yn
cael eu cadw'n breifat drwy ddefnyddio'r
gosodiadau diogelwch ar safleoedd
cyfryngau cymdeithasol. Pennwch nhw
i sicrhau mai dim ond y bobl rydych
am iddynt weld eich gwybodaeth sy'n
gallu gwneud hynny, ac anogwch eich
ffrindiau a'ch teulu i wneud yr un peth.
Hefyd, byddwch yn wyliadwrus o bobl
sydd am eich dilyn neu fod yn ffrind i
chi. Meddyliwch pa ddiddordeb sydd
ganddynt ynddoch o bosibl a ph'un a
yw'n briodol eu bod yn gweld manylion
personol amdanoch.
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Dylid cymryd gofal penodol wrth
bostio cyfeiriadau e-bost cyswllt
busnes uniongyrchol ar-lein. Gall
seiberdroseddwyr ddefnyddio'r
rhain i greu negeseuon e-bost
gwe-drywanu. Yn aml, mae cyfeiriad
e-bost cyswllt@ neu gwybodaeth@
yn ddatrysiad syml. Os ydych yn
gyfarwyddwr cwmni, bydd cyfoeth
o wybodaeth ar gael amdanoch
chi a'ch cwmni drwy wefan Tŷ'r
Cwmnïau a gwefannau busnes
eraill. Os oes gennych fusnes wedi'i
gofrestru yng nghyfeiriad eich
cartref, bydd y cyfeiriad hwn yn cael
ei ddangos ar-lein.

LLECYNNAU WI-FI
Gall cysylltiadau neu ‘lecynnau’ Wi-Fi sydd ar gael yn gyhoeddus fod yn
ddefnyddiol i gysylltu â'r we pan nad ydych gartref nac yn eich gweithle.
Fodd bynnag, nid yw pob cysylltiad Wi-Fi yn ddiogel, ac mae ffyrdd y
gall seiberdroseddwyr eu defnyddio er mwyn rhyng-gipio eich data.
Sniffio

Pwyntiau mynediad drwg

Sniffio yw techneg lle y gall
seiberdroseddwr gysylltu â'r un Wi-Fi â
chi, a gweld unrhyw ddata y byddwch yn
eu hanfon. Drwy wneud hyn, gall ddwyn
cyfrineiriau, manylion mewngofnodi a
gwybodaeth sensitif ac yna naill ai eu
defnyddio i gyflawni troseddau yn eich
erbyn neu eu gwerthu i barti arall. Hyd
yn oed os nad ydych yn teipio manylion
mewngofnodi i'ch dyfais bob tro rydych
yn agor ap ar ffôn, fel e-bost neu ap
cyfryngau cymdeithasol, anfonir manylion
mewngofnodi ar draws y rhwydwaith a
gellir eu rhyng-gipio.

Hefyd, gall seiberdroseddwyr sefydlu eu
llecynnau Wi-Fi cyhoeddus eu hunain
mewn ymgais i'ch cael i gysylltu â nhw. Yn
gyntaf, byddant yn cysylltu eu cyfrifiadur
â'r we, ac yn aml yn rhoi enw tebyg i
‘wifi_amddim’ neu ‘fifi_siop_goffi’ iddo.
Unwaith y byddwch wedi cysylltu â'r
lecyn, byddwch i bob pwrpas yn cysylltu
â chyfrifiadur y troseddwr a gall gipio
unrhyw ddata rydych yn eu hanfon.
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LLECYNNAU WI-FI

Diogelwch eich hun
Defnyddiwch Rwydwaith Preifat
Rhithwir (VPN) pan fyddwch yn
cysylltu â chysylltiadau Wi-Fi
cyhoeddus. Drwy ddefnyddio VPN
bydd eich holl ddata wedi'u hamgryptio
wrth iddynt gael eu trosglwyddo dros
y rhwydwaith, felly os cânt eu rhynggipio gan unrhyw un, ni fydd yn gallu
eu darllen. Gellir lawrlwytho VPNs i
ffonau a chyfrifiaduron fel ap.
Peidiwch â gwneud unrhyw beth ar
Wi-Fi cyhoeddus na fyddech am i bobl
eraill ei weld, megis bancio ar-lein,
agor negeseuon e-bost cwmni neu
unrhyw beth sy'n gofyn i chi roi enw
defnyddiwr neu gyfrinair.
Os nad ydych yn siŵr a yw cyswllt
llecyn Wi-Fi yn ddiogel, peidiwch
â'i ddefnyddio a defnyddiwch eich
cysylltiad data 3G neu 4G i gysylltu â'r
we. Mae data a drosglwyddir dros 3G a
4G wedi'u hamgryptio.

H PREIFAT RH
RHW YDWAIT
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RISGIAU BUSNES
Beth sydd mewn perygl?
Mae busnesau hyd yn oed yn fwy tebygol
o gael eu targedu gan seiberdroseddwyr.
Mae eich arian, eich enw da, eich data,
eich offer TG a'ch gwasanaethau sy'n
seiliedig ar TG fel gwefannau a systemau
taliadau oll mewn perygl.
Mae sawl ffurf ar ddata a gallant gynnwys
rhestrau cleientiaid, gwybodaeth
am daliadau, manylion cynnyrch a
gwybodaeth breifat y cwmni. Gall fod
perygl i ddata lle bynnag y cânt eu storio,
boed ar systemau TG a dyfeisiau'r cwmni
neu yn y cwmwl.
Gall achos o danseilio diogelwch TG fod
yn gostus o ran y gost i'w drwsio a'r
niwed i enw da. Gall achos o danseilio
diogelwch hefyd arwain at arian yn cael
ei ddwyn neu ei drosglwyddo o gyfrifon
banc y cwmni drwy dwyll. Gall colli data
hefyd arwain at ddirwy sylweddol gan
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Pwy allai beri bygythiad?
Troseddwyr sydd am ddwyn naill
ai ddata neu arian oddi wrthych.
Efallai y byddant hefyd am amharu ar
eich systemau fel na all eich busnes
weithredu yn ei ffordd arferol.
Cystadleuwyr sydd am gael gafael ar
ddata preifat eich cwmni neu sydd am
amharu ar eich gweithrediadau.
Eich staff eich hun. Gall eich cyflogeion
gael gafael ar lawer o wybodaeth
a data a ddelir gan eich cwmni.
Gall cyflogeion anfodlon ddwyn y
wybodaeth hon gyda'r bwriad o'i
throsglwyddo i gystadleuwyr neu i'r
sawl sy'n fodlon talu'r swm mwyaf o
arian. Gall staff hefyd ddarparu data na
ddylent eu darparu i seiberdroseddwr
drwy gael eu twyllo neu o ganlyniad i
deilwra cymdeithasol.
Hacwyr sydd am arddangos eu sgiliau
a phrofi i eraill y gallant danseilio eich
diogelwch.
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RISGIAU BUSNES

Sut i ddiogelu eich busnes
Mae BBaChau yn wynebu anhawster
arbennig wrth geisio cydbwyso
gweithgareddau atal seiberdroseddau â'r
adnoddau sydd ar gael iddynt, o ran arian
ac amser.
Mae'n bwysig nad yw BBaChau yn
peryglu elw drwy roi systemau rheoli
seiberdroseddau ‘safon aur’ diangen
a drud ar waith. Yn hytrach, rhoi dull
sylfaenol, pragmataidd ac ymarferol ar
waith sydd orau.

Deall lle mae eich busnes yn wynebu'r
risg fwyaf o ymosodiad seiber.
Dylech gynnal adolygiad o
swyddogaethau a phrosesau eich busnes
ac ystyried sut y gallai seiberdroseddwr
geisio manteisio ar unrhyw wendid. Dylai'r
adolygiad hwn gynnwys seilwaith TG ac
ymwybyddiaeth a hyfforddiant staff.
Datblygu systemau a phrosesau i leihau'r
risgiau hyn.
Canolbwyntio ar gau bylchau a allai gael
eu targedu gan seiberdroseddwr ac
achosi'r niwed mwyaf i'ch busnes.
Meithrin diwylliant atal seiberdroseddau
yn eich busnes.
Hyfforddwch eich staff ar sut i adnabod
seiberdroseddau a beth i'w wneud os
nodir unrhyw rai. Ni ddylai hyfforddiant ar
atal seiberdroseddau fod yn weithgaredd
unigol a dylai staff gael y wybodaeth
ddiweddaraf am y maes yn gyson.
Dylid gwneud pob aelod o'r staff yn
ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau
atal seiberdroseddau y cwmni.
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Rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith a'u
profi'n rheolaidd.
Gall dioddef seiberdrosedd arwain at
gyfres o ddigwyddiadau a all darfu
cryn dipyn ar eich busnes a bod yn
gostus. Mae'n bwysig sicrhau bod y bobl
berthnasol yn ymwybodol o'u rolau a'u
cyfrifoldebau os caiff seiberdrosedd ei
nodi. Drwy gael cynlluniau effeithiol ar
waith, byddwch yn helpu eich busnes i
adfer cyn gynted â phosibl.

Diweddaru eich meddalwedd yn rheolaidd.
Mae angen i fusnesau sicrhau y caiff y
feddalwedd amrywiol a ddefnyddir i redeg
eu busnes ei diweddaru'n rheolaidd er
mwyn sicrhau y caiff pob bregusrwydd ei
ddatrys cyn gynted ag y caiff ei ganfod.
Fel rhan o'r diwylliant atal seiberdroseddau,
dylech annog eich staff i wneud yr un peth
ar eu dyfeisiau personol.

Adolygu eich swyddogaethau a'ch
prosesau yn rheolaidd.
Dylech sicrhau bod prosesau i liniaru
seiberdroseddau yn berthnasol ac yn
effeithiol, ac y dilynir y prosesau hynny. Pan
gaiff problemau diogelwch newydd eu nodi,
dylech roi gweithdrefnau/swyddogaethau
newydd neu well ar waith i liniaru'r problemau
hynny. Mae cymesuredd yn allweddol. Dylech
sicrhau bod y systemau a'r prosesau rydych
yn eu rhoi ar waith yn briodol ar gyfer y math
o fusnes sydd gennych a'i faint.
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GDPR
Daeth y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data Ewropeaidd (GDPR) i rym
ar 25 Mai 2018 a daeth â chyfres o reolau i rym y mae'n rhaid i unrhyw un
sy'n prosesu data personol gydymffurfio â nhw.
Data personol yw gwybodaeth sy'n
ymwneud ag unigolyn adnabyddedig
neu adnabyddadwy. Mae hyn yn golygu
os gallwch adnabod unigolyn yn
uniongyrchol o'r wybodaeth rydych yn
ei phrosesu, yna gall y wybodaeth honno
fod yn ddata personol.
Mae gan destun data fwy o hawliau bellach
o ran y modd y gellir defnyddio ei ddata.
Mae'r rhestr hon nad yw'n gynhwysfawr
yn cynnwys yr hawl i gael ei hysbysu, i
wrthwynebu, i unioni ac i ddileu mewn
perthynas ag unrhyw ddata a ddelir amdano.
Mae'r GDPR hefyd yn rhoi dyletswydd
ar sefydliad i roi gwybod i'r awdurdod
goruchwylio perthnasol am fathau penodol
o danseilio diogelwch data personol.
Rhaid iddo wneud hyn o fewn 72 awr i
ddod yn ymwybodol o'r achos o danseilio
diogelwch, lle y bo'n ymarferol. Hefyd,
os bydd achos o danseilio diogelwch yn
debygol o arwain at risg uchel yr effeithir
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yn andwyol ar hawliau a rhyddid unigolion,
rhaid iddo hefyd hysbysu'r unigolion hynny
heb oedi diangen.
Os na fyddwch yn gwneud hyn, gallech
gael dirwy o hyd at 2% o'ch trosiant bydeang neu €10m.
Er mwyn sicrhau bod eich sefydliad yn
cydymffurfio â'r GDPR, argymhellir yn gryf
eich bod yn ymweld â gwefan Swyddfa'r
Comisiynydd Gwybodaeth yn
https://ico.org.uk/.

Y DYFODOL
Mae'r rhyngrwyd wedi cyflwyno byd o gyfleoedd i fusnesau a
chwsmeriaid. Mae wedi cyflymu trafodion, wedi symleiddio prosesau
ac wedi creu rhyngwyneb mwy cyfleus rhwng busnesau a chwsmeriaid.
Caiff llawer o fusnesau bach eu rhedeg bellach gan ddefnyddio gliniadur
ar fwrdd y gegin. Bydd technoleg yn parhau i wella, ond pa effaith a
gaiff hyn ar ddiogelwch?
Rhyngrwyd Pethau – IoT

Cynnydd mewn cribddeiliaeth seiber

Gyda'r cynnydd yn nifer y dyfeisiau sy'n
gysylltiedig â'r rhyngrwyd, fel ceir, setiau
teledu ac oergelloedd, nid yw wedi cymryd
yn hir i seiberdroseddwyr nodi sut y
gallant fanteisio arnynt er mwyn cyflawni
seiberdroseddau. Un o'r ffyrdd y maent
yn gwneud hyn yw drwy ddefnyddio
cysylltiad rhyngrwyd dyfeisiau IoT i lansio
ymosodiadau DDoS (gweler tudalen 8). Er
mwyn helpu i atal hyn, dylech gadarnhau
gosodiadau diogelwch unrhyw ddyfais IoT
y byddwch yn ei phrynu, a sicrhau eich
bod yn newid unrhyw gyfrineiriau diofyn.

Disgwyliwn weld mwy o feddalwedd
wystlo ac achosion o hawlio arian
gan ddioddefwyr, yn enwedig lle y
caiff busnesau mawr eu bygwth. Yn
ogystal â defnyddio maleiswedd fwy
cymhleth i amgryptio ffeiliau, disgwyliwn
weld cynnydd yn nifer y grwpiau
cribddeiliaeth seiber a dulliau ymosod.
Mae seiberdroseddwyr eisoes yn hawlio
pridwerth i ddod ag ymosodiadau
DDoS i ben, neu'n cysylltu â busnesau i
hawlio arian ar ôl dwyn data hanfodol o
rwydweithiau cwmnïau.
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SUT I ROI GWYBOD AM
SEIBERDROSEDDAU
Mae rhoi gwybod am seiberdroseddau yn bwysig. Os na fyddwch
yn dweud wrth yr awdurdodau, sut y byddant yn gwybod bod
seiberdrosedd wedi digwydd, a sut y gallant wneud unrhyw beth yn
ei chylch? Cofiwch, os ydych yn ddioddefwr, ni waeth pa mor fach
yw'r drosedd, gall busnesau eraill fod mewn sefyllfa debyg. Gall eich
gwybodaeth ffurfio darn o jig-so mwy, a gall fod yn hollbwysig er mwyn
creu'r darlun llawn, a dal y troseddwyr.
Ble i roi gwybod am seiberdrosedd
Dylech roi gwybod am bob honiad o dwyll
a seiberdrosedd i Action Fraud naill ai
ar-lein neu yn www.actionfraud.police.uk
neu drwy ffonio 0300 123 2040
Oni bai:
Bod trosedd yn cael ei chyflawni ar y
pryd neu ar fin cael ei chyflawni.
Bod troseddwr sy'n hysbys yn lleol neu
y gellir adnabod y troseddwr yn hawdd.
Bod y drosedd yn cynnwys dioddefwr
sy'n agored i niwed.
Mewn sefyllfa o'r fath, cysylltwch â'r heddlu
yn uniongyrchol ar 999, neu 101 os nad yw'n
argyfwng. Gallwch hefyd roi gwybod am
drosedd yn eich gorsaf heddlu leol.
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Helpwch i darfu ar droseddwyr
drwy roi gwybod am negeseuon
e-bost ffug rydych wedi eu cael
Mae gwefan Action Fraud yn eich galluogi
i roi gwybod am negeseuon e-bost gwerwydo rydych wedi eu cael neu faleiswedd
sydd wedi effeithio ar eich cyfrifiaduron,
eich systemau neu eich dyfeisiau.
Anfonir adroddiadau o'r fath i'r Swyddfa
Gwybodaeth am Dwyll Genedlaethol, a
gaiff ei rhedeg gan Heddlu Dinas Llundain,
er mwyn eu coladu a'u dadansoddi. Mae
hyn yn sicrhau y gellir casglu gwybodaeth
hanfodol ac y gellir cymryd camau ataliol.
Nod y gweithgarwch hwn yw tarfu ar
y troseddwyr a thorri'r cysylltiadau
rhyngddyn nhw a'r dioddefwyr.

RHAGOR O GYNGOR
Isod ceir rhestr o wefannau a all fod yn ddefnyddiol i chi:
www.actionfraud.police.uk
Action Fraud yw canolfan genedlaethol
y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll a
seiberdroseddau. Os ydych wedi dioddef
seiberdrosedd, dylech roi gwybod am
y digwyddiad yn uniongyrchol i Action
Fraud dros y ffôn neu drwy ei gwefan,
(gweler tudalen 31 am fanylion cyswllt).
Mae gwefan Action Fraud hefyd yn
cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am
sawl math o dwyll a seiberdroseddau
a manylion ynglŷn â'r ffordd y gallwch
ddiogelu eich hun pan fyddwch ar-lein.
www.cyberaware.gov.uk
Mae Cyber Aware (Cyber Streetwise gynt)
yn rhoi cyngor ar seiberddiogelwch i
fusnesau bach ac unigolion, fel defnyddio
cyfrineiriau cadarn sy'n cynnwys ‘tri
gair hap’ a lawrlwytho'r feddalwedd
ddiweddaraf a diweddariadau apiau bob
amser. Gall hynny eich helpu i ddiogelu
eich dyfeisiau rhag seiberdroseddwyr.
Mae ei ganllawiau yn seiliedig ar gyngor
arbenigol gan y Ganolfan Seiberddiogelwch
Genedlaethol, rhan o GCHQ.

www.fsb.org.uk
Mae'r Ffederasiwn Busnesau Bach yn
cynnig ystod eang o wasanaethau busnes
hanfodol i'w aelodau, gan gynnwys cyngor,
arbenigedd ariannol, cymorth a llais cryf
wrth lobïo'r llywodraeth. Ei genhadaeth
yw helpu busnesau llai i wireddu eu
huchelgeisiau.
www.getsafeonline.org
Get Safe Online yw ffynhonnell fwyaf
poblogaidd y DU ar gyfer gwybodaeth
hawdd ei deall am ddiogelwch ar-lein.
Mae'r wefan yn adnodd unigryw sy'n
cynnig cyngor ymarferol ar sut i ddiogelu
eich hun a'ch busnes rhag mathau
cyffredin o seiberdroseddau. Mae'r wefan
yn cynnwys canllawiau ar nifer o bynciau
cysylltiedig eraill hefyd – gan gynnwys
gwneud copïau wrth gefn a diogelu data.

Am ragor o wybodaeth, ewch i
www.cyberaware.gov.uk
LLYFR BACH O SGAMIAU SEIBER 2.0
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DIOGELWCH

www.gov.uk/government/policies/
cyber-security
Mae'r wefan yn adnodd ar-lein sy'n nodi'r
hyn y mae'r llywodraeth yn ei wneud o
ran seiberddiogelwch. Mae'n cynnwys
nifer o adroddiadau a phapurau polisi
sy'n manylu ar ymdrechion y llywodraeth
i fynd i'r afael â seiberdroseddau
ynghyd â chopïau o ddatganiadau i'r
wasg a gwybodaeth am ganllawiau ar
seiberddiogelwch ar gyfer busnesau.
www.haveibeenpwned.com
Mae “Have I been pwned?” (term a
ddefnyddir gan y rhai sy'n chwarae gemau
ar-lein) yn wefan am ddim i fusnesau ac
unigolion i weld a danseiliwyd diogelwch
data cyfeiriad e-bost unigolyn. Drwy
deipio cyfeiriad e-bost, gallwch weld
a danseiliwyd diogelwch y data, pryd
ddigwyddodd hynny ac o ble. Gall hyn
helpu pobl i weld a yw eu cyfeiriad e-bost
neu gyfrinair wedi'u rhannu, a sicrhau bod
cyfrineiriau'n cael eu newid.
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EICH HUN

www.ico.org.uk
Rôl Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
yw cynnal hawliau gwybodaeth er budd
y cyhoedd. Mae ei gwefan yn cynnwys
gwybodaeth am sut i gydymffurfio â
deddfwriaeth berthnasol o ran rheoli
data personol gan gynnwys diogelu
gwybodaeth bersonol a darparu mynediad
at wybodaeth swyddogol.
www.nationalcrimeagency.gov.uk
Mae'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
(NCA) yn arwain brwydr asiantaethau
gorfodi'r gyfraith yn y DU i leihau troseddu
difrifol a chyfundrefnol. Mae ei gwefan yn
cynnwys gwybodaeth am fygythiadau
trosedd presennol a chanllawiau ar
ddiogelwch ar-lein ar gyfer busnesau.

www.ncsc.gov.uk
Mae'r Ganolfan Seiberddiogelwch
Genedlaethol (NCSC) yn rhan o GCHQ
a hi yw awdurdod arweiniol y DU ar
seiberddiogelwch.
Prif ddiben yr NCSC yw gwella
seiberddiogelwch a seibergadernid.
Mae'n gweithio gyda sefydliadau'r
DU, busnesau ac unigolion er mwyn
rhoi cyngor awdurdodol a chydlynol
ar seiberddiogelwch a dulliau rheoli
digwyddiadau seiber, yn seiliedig ar
ymchwil ac arloesedd o'r radd flaenaf.
Mae'r NCSC hefyd yn darparu ymateb i
ddigwyddiadau er mwyn lleddfu niwed i'r
DU, helpu i adfer a dysgu gwersi ar gyfer
y dyfodol.

www.nomoreransom.org
Mae'r wefan “No More Ransom” yn fenter
gan Uned Troseddau Uwch-dechnoleg
Genedlaethol heddlu'r Iseldiroedd,
Canolfan Seiberdroseddau Ewropeaidd
Europol a chwmnïau diogelwch seiber
preifat. Ei nod yw helpu dioddefwyr
meddalwedd wystlo i adfer eu data
wedi'u hamgryptio heb orfod talu'r
troseddwyr. Gan ei bod yn llawer haws
osgoi'r bygythiad nag ymladd yn ei erbyn
pan fydd wedi effeithio ar y system,
mae'r prosiect hefyd yn ceisio addysgu
defnyddwyr am sut mae meddalwedd
wystlo'n gweithio a'r gwrthfesurau y gellir
eu rhoi ar waith i atal haint yn effeithiol.
http://twofactorauth.org a
www.telesign.com/turnon2fa
Gall y ddwy wefan hyn eich helpu i ddod
o hyd i Brawf Dilysu Dau Gam ar gyfer y
rhan fwyaf o wefannau a gwasanaethau
sy'n ei gynnig, a'i roi ar waith.
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www.ukfinance.org.uk
UK Finance yw'r gymdeithas fasnach
sy'n cynrychioli'r diwydiant bancio a
chyllid sy'n gweithredu yn y DU. Mae'n
cynrychioli mwy na 250 o gwmnïau yn
y DU sy'n cynnig gwasanaethau credyd,
bancio, marchnadoedd a gwasanaethau
sy'n gysylltiedig â thaliadau. Mae'r wefan
yn cynnwys llawer o wybodaeth am ffyrdd
o ddiogelu eich hun a'ch busnes rhag
twyll a seiberdroseddau.
Mae Take Five to Stop Fraud yn rhan o
ymgyrch UK Finance sy'n annog pobl i
stopio ac ystyried a yw'r sefyllfa yn ddilys
– stopio a meddwl a yw'r hyn sy'n cael
ei ddweud wrthynt yn gwneud synnwyr
mewn gwirionedd.

www.takefive-stopfraud.org.uk
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www.wcrcentre.co.uk
Mae Canolfan Seibergadernid Cymru
yn cefnogi ac yn helpu i amddiffyn
BBaChau a busnesau cadwyn gyflenwi
a sefydliadau trydydd sector yn y wlad
rhag seiberdroseddu. Mae gweithio gyda
Heddluoedd a Phrifysgolion lleol yng
Nghymru yn ein galluogi i gael gafael ar y
wybodaeth leol ddiweddaraf yn ogystal â
gwybodaeth genedlaethol am fygythiadau
seiber sy'n dod i'r amlwg, tueddiadau
troseddol, arferion gorau ar gyfer
seibergadernid a thechnoleg newydd, er
mwyn darparu cyngor amserol i chi fel
y gallwch baratoi a diogelu eich busnes,
staff a chleientiaid rhag seiberdroseddwyr.
Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau
profi a hyfforddi fforddiadwy, sy'n cynnig y
cyfle i ddysgu sut i gaffael gwasanaethau
seiber sector preifat pan fo angen.
Rydym yn adnodd y gallwch ymddiried
ynddo, ac mae hefyd yn hawdd dod o
hyd i Ardystwyr Cyber Essentials a Cyber
Essentials Plus IASME yng Nghymru
drwom ni. Caiff y rhain eu cydnabod fel
Partneriaid Dibynadwy yn genedlaethol.

CYMORTH YCHWANEGOL I
FUSNESAU
CiSP
Mae Llwyfan Rhannu Cudd-wybodaeth
Diogelwch Seiber (CiSP) yn cael ei
weithredu gan yr NCSC ac mae'n
galluogi aelodau o sectorau a sefydliadau
gwahanol i gyfnewid gwybodaeth am
fygythiadau seiber mewn amser real,
mewn amgylchedd diogel a deinamig, gan
weithredu mewn fframwaith sy'n diogelu
cyfrinachedd gwybodaeth a rennir.
Mae'r llwyfan yn cynnwys nifer o
fforymau agored a chaeedig sy'n galluogi
defnyddwyr o feysydd busnes penodol neu
â buddiannau penodol i rannu gwybodaeth
â defnyddwyr unfryd eraill.
Am ragor o wybodaeth, neu i ymuno â
CiSP, ewch i: www.ncsc.gov.uk/cisp

hylendid seiber sylfaenol, bydd cwmnïau
wedi'u diogelu'n well rhag y mathau
mwyaf cyffredin o fygythiadau seiber.
Mae Cyber Essentials ar gyfer pob
sefydliad, o bob maint, ac ym mhob
sector. Nid yw wedi'i gyfyngu i gwmnïau
yn y sector preifat. Mae hefyd yn
berthnasol i brifysgolion, elusennau a
sefydliadau'r sector cyhoeddus.
Mae Cyber Essentials yn ofynnol ar
gyfer cytundebau llywodraeth ganolog
a hysbysebwyd ar ôl 1 Hydref 2014 sy'n
cynnwys trin gwybodaeth bersonol a
darparu mathau penodol o gynhyrchion a
gwasanaethau TGCh.
Datblygwyd cynllun Cyber Essentials drwy
ymgynghori'n agos â diwydiant fel rhan o
Raglen Diogelwch Seiber Genedlaethol y DU.
Am ragor o wybodaeth, ewch i:
www.cyberaware.gov.uk/cyberessentials/

Cyber Essentials
Mae cynllun Cyber Essentials yn darparu
achrediad i fusnesau bach a mawr
sy'n caniatáu i'ch cwmni hysbysebu'r
ffaith eich bod wedi cyrraedd safon
diogelwch seiber a gymeradwywyd gan
y llywodraeth. Drwy ganolbwyntio ar
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Botrwyd

Datgeliad data

Casgliad o gyfrifiaduron heintiedig y gall
seiberdroseddwyr eu rheoli o bell.

Pan gyhoeddir gwybodaeth ar-lein am
unigolyn neu fusnes. Gellir defnyddio'r
wybodaeth i lunio negeseuon e-bost
gwe-drywanu.

Ymosodiad nerth bôn braich
Defnyddio rhaglenni cyfrifiaduron i geisio
nodi cyfrineiriau sy'n caniatáu mynediad
heb awdurdod i system.

Cyfrifiadura cwmwl
Term ar gyfer cwmni neu unigolyn sy'n
defnyddio cwmni trydydd parti i storio
ei ddata, cymwysiadau a ffeiliau a chael
mynediad iddynt drwy system y cwmni
hwn, yn hytrach na storio'r holl wybodaeth
ar ei weinyddion ei hun. Ymysg yr
enghreifftiau mae iCloud, Amazon Web
Services, Dropbox a Google drive.

Cwcis
Ffeiliau ar eich cyfrifiadur sy'n cynnwys
gwybodaeth am eich defnydd o wefannau.

Colli data
Colli data yn ddamweiniol, nid drwy
ladrata.

Lladrata data
Lladrata data yn fwriadol.
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Ymosodiad Atal Gwasanaeth
Gwasgaredig (DDoS)
Ymosodiad ar system gan rwydwaith o
gyfrifiaduron, a elwir yn Fotrwyd, sy'n
amharu ar gyfrifiadur neu wefan.

Dosbarthu maleiswedd e-bost
Maleiswedd a ddosberthir drwy atodiad
i e-bost.

D FALEISUS

MEDDALWED

Camfanteisio

Meddalwedd wystlo

Manteisio ar nam neu fregusrwydd mewn
system gyfrifiadurol, fel arfer at ddibenion
maleisus fel gosod maleiswedd.

Math o faleiswedd sy'n eich rhwystro
rhag cael mynediad i'ch ffeiliau neu eich
cyfrifiadur nes y caiff pridwerth ei dalu.

Hacio er mwyn ymgyrchu

Teilwra Cymdeithasol

Hacio sy'n digwydd at ddibenion
gwleidyddol neu gymdeithasol.

Mae hyn yn cyfeirio at dwyllo dioddefwyr
i ddatgelu gwybodaeth neu gyflawni tasg
na fyddent fel arfer yn ei gwneud.

Cofnodi bysellau
Mae hyn yn cynnwys cofnodi trawiadau
bysellau ar gyfrifiadur neu ddyfais sydd
dan fygythiad.

Gwe-drywanu

Meddalwedd faleisus sy'n cynnwys
ysbïwedd, cnafon, feirysau a mwydod.

Gwe-rwydo wedi'i dargedu yn aml drwy
ddefnyddio cyfeiriadau e-bost wedi'u
ffugio sy'n cynnwys gwybodaeth y
daethpwyd o hyd iddi drwy ‘ddatgeliad
data’ er mwyn gwneud i'r cynnwys
ymddangos yn ddilys.

Cywiriadau

Ffugio

Cywiriadau ar gyfer bregusrwydd a
ganfyddir mewn meddalwedd, systemau
gweithredu neu gymwysiadau.

Ffugio negeseuon e-bost yw pan gaiff
cyfeiriad e-bost yr anfonwr ei ffugio er
mwyn hwyluso teilwra cymdeithasol.
Defnyddir meddalwedd sydd ar gael ar-lein
er mwyn cuddio gwir anfonwr neges e-bost.

Maleiswedd

Negeseuon e-bost gwe-rwydo
Y broses o dwyllo derbynwyr i ddatgelu
gwybodaeth sensitif drwy anfon
negeseuon e-bost ffug.
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Ysbïwedd

Bregusrwydd

Meddalwedd faleisus sy'n caniatáu
i seiberdroseddwyr gael gafael ar
wybodaeth breifat yn ddiarwybod i'r
defnyddiwr. Gall gofnodi trawiadau
bysellau neu pa wefannau yr ymwelwyd
â nhw a throsglwyddo'r wybodaeth hon
seiberdroseddwr.

Namau yw'r rhain o fewn rhaglenni y gall
seiberdroseddwyr fanteisio arnynt er
mwyn ymosod ar gyfrifiaduron, systemau
a dyfeisiau symudol.

Cnafon
Rhaglenni maleisus yw cnafon sy'n
ymddangos fel petaent yn rhywbeth
nad ydynt. Gallai hyn fod yn rhywbeth
i'w lawrlwytho sy'n nodi mai chwaraewr
fideo ydyw, ond maleiswedd ydyw mewn
gwirionedd.

Feirws
Darnau o feddalwedd maleisus yw
feirysau sydd wedi'u mewnblannu mewn
ffeil a gallant ymledu o un cyfrifiadur i un
arall. Gallant fod yn arbennig o niweidiol
a gallant gael eu defnyddio i ddwyn data
neu gymryd rheolaeth o'ch cyfrifiadur –
gweler Botrwyd.

39 LLYFR BACH O SGAMIAU SEIBER 2.0

Mwydyn
Math o feirws yw mwydyn sy'n manteisio ar
fregusrwydd penodol o fewn system ac sy'n
defnyddio hyn i ymledu i systemau eraill.

Sombi
Cyfrifiadur y gall seiberdroseddwr ei reoli
o bell yw sombi. Bydd wedi'i heintio gan
faleiswedd a gellir ei ddefnyddio fel rhan
o fotrwyd.

D WYSTLO

MEDDALWED

Hoffem ddiolch i Wasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd a'i bartneriaid am eu
hamser a'u hymdrech wrth lunio'r llyfryn hwn.
I gysylltu â Chanolfan Seibergadernid Cymru, e-bostiwch enquiries@wcrcentre.co.uk
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