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Gwneud Penderfyniadau am Fuddsoddi mewn Seiberddiogelwch: Canllaw Arfer Gorau i BBaChau

Cyflwyniad
Mae 6 miliwn o Fusnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yn y Deyrnas
Unedig, sy’n cynrychioli 99% o’r holl fusnesau.1 Bob dydd, mae
BBaChau yn wynebu penderfyniadau anodd ynghylch buddsoddi
mewn seiberddiogelwch. Yn 2020, adroddodd 46% o fusnesau am
achosion o dorri seiberddiogelwch yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae
seiberdroseddwyr yn credu bod BBaChau yn haws i’w targedu ac yn
ffordd hwylus o gyrraedd busnesau mawr trwy’r drws cefn, fel y
mae ymosodiadau cadwyn gyflenwi mwy poblogaidd yn dangos.
Er bod mwy nag 80% o fusnesau’n ystyried bod buddsoddi mewn
seiberddiogelwch yn flaenoriaeth uchel 2, nid oes arferion sydd wedi’u
hen sefydlu y gall BBaChau eu dilyn i sicrhau cadernid penderfyniadau
ar fuddsoddi mewn seiberddiogelwch.
Ychydig iawn o lenyddiaeth sy’n canolbwyntio ar wneud penderfyniadau
ynghylch seiberddiogelwch mewn BBaChau. I fynd i’r afael â’r bwlch
hwn, fe gynhalion ni astudiaeth archwiliadol a chyfweld â BBaChau
wedi’u lleoli yn y Deyrnas Unedig i gael dealltwriaeth ddyfnach o
sut mae BBaChau, o ystyried eu hadnoddau cyfyngedig, yn gwneud
penderfyniadau ynghylch buddsoddi mewn seiberddiogelwch a sut
mae’r broses benderfynu’n cael ei chefnogi.
Defnyddion ni ddulliau academaidd trwyadl i ddadansoddi
gwybodaeth ymarferol a gafwyd o BBaChau ac, yn seiliedig ar y
dadansoddiad, fe gynhyrchon ni gyfres o argymhellion, wedi’u
hysbrydoli gan ymarfer a’u dilysu gan ddiwydiant, ar gyfer BBaChau ar
wneud penderfyniadau ynghylch buddsoddi mewn seiberddiogelwch.
Mae’r Canllaw Arfer Gorau yn crynhoi ein hargymhellion ar gyfer
BBaChau a bydd yn eu helpu i wneud penderfyniadau gwybodus.
1 https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06152/
2 https://www.gov.uk/government/statistics/cyber-security-breaches-survey-2020
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Ymchwil
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150 o gyhoeddiadau
anacademaidd
ar economeg
seiberddiogelwch i gael
dealltwriaeth well o sut
mae penderfyniadau’n
cael eu gwneud yn
ymarferol a llunio
cwestiynau cyfweliad.
9 Cynhalion ni 15 cyfweliad
manwl ag uwch
swyddogion gweithredol
ac arbenigwyr TG o
BBaChau wedi’u lleoli
yn y Deyrnas Unedig i
gael syniad empirig o
sut mae BBaChau yn
gwneud penderfyniadau
am fuddsoddiadau
seiberddiogelwch.
9 Dadansoddon ni’r data
a gasglwyd, amlygu
materion cyffredin a
llunio’r argymhellion
arfer gorau.
9 Trefnon ni grŵp ffocws a
chasglu adborth gan 12
cynrychiolydd BBaCh i
ddilysu’r argymhellion.
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Argymhellion
1. Seiberddiogelwch fel Galluogwr
Busnes a Mantais Gystadleuol
Dylai swyddogion gweithredol BBaChau
ystyried seiberddiogelwch fel galluogwr
busnes a mantais gystadleuol.
Gall gweddnewid digidol gynnig cyfleoedd
busnes newydd, galluogi ffyrdd gwell o weithio,
a chaniatáu i BBaChau fod yn fwy ystwyth ac
addasu i wahanol raddfeydd. Dylai unrhyw
broses gweddnewid digidol gael ei chynnal gyda
seiberddiogelwch mewn cof. Mae llawer o’r ffyrdd
newydd o weithio yn bosibl dim ond oherwydd
seiberddiogelwch. Er enghraifft, mae bancio
ar-lein, cofnodion a dychweliadau treth digidol,
gweithio o bell a chyfathrebu â chwsmeriaid arlein yn bosibl dim ond trwy gysylltiadau wedi’u
hamgryptio a dulliau diogel o storio data.
Gallai seiberddiogelwch nid yn unig atal colledion
a gweithredu fel yswiriant, ond gallai hefyd
gynnig cyfleoedd strategol i dyfu busnes a’i
wneud yn fwy cystadleuol yn y farchnad. Bydd
y gallu i ddangos safon arfer da a diwylliant
cryf o seiberddiogelwch yn galluogi BBaChau
i gynnig gwasanaethau newydd, ennill mwy o
dendrau (gan gynnwys tendrau llywodraeth leol
a chanolog yn y Deyrnas Unedig), a denu mwy
o gwsmeriaid sy’n dod yn fwyfwy ymwybodol
o bwysigrwydd diogelu eu gwybodaeth. Bydd
BBaCh sy’n dangos cyflwr seiberddiogelwch da
a lefel uchel o gadernid seiberddiogelwch yn
cynyddu ffydd cwsmeriaid ynddo, gan roi mantais
iddo dros ei gystadleuwyr. Er mwyn iddo gynnig
mantais gystadleuol, dylai seiberddiogelwch
gael ei ystyried o ddifrif a’i integreiddio’n ddwfn
yn niwylliant y sefydliad, yn hytrach na bod yn
ymarfer ticio blwch yn unig.

Bydd newid yr agwedd tuag at seiberddiogelwch
ar lefel uwch swyddogion gweithredol BBaCh
yn arwain at newid ymddygiad busnes cyfan.
Pan fydd seiberddiogelwch yn cael ei drin fel
blaenoriaeth fusnes strategol ar y lefel uchaf oll,
bydd agwedd ac ymddygiad seiberddiogelwch
pob gweithiwr yn newid yn raddol hefyd.

2. Addysg Seiberddiogelwch ar
gyfer Swyddogion Gweithredol
(Mae hyn yn cefnogi Argymhelliad 1)
Dylai swyddogion gweithredol addysgu
eu hunain am seiberddiogelwch. Er mwyn
iddynt allu gwneud penderfyniadau gwybodus
am fuddsoddiadau seiberddiogelwch, dylai
swyddogion gweithredol ddeall cysyniadau
allweddol ac egwyddorion sylfaenol
seiberddiogelwch, yn ogystal â bod yn
ymwybodol o’r cyd-destun modern o ran
seiberfygythiadau. Gallai dilyn hyfforddiant
ymwybyddiaeth ar-lein ar seiberddiogelwch
wedi’i deilwra i uwch swyddogion gweithredol
a’i gyflwyno gan ddarparwr dibynadwy fod
yn opsiwn addas ar gyfer pobl brysur. Mae’r
Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol
(NCSC) yn darparu rhestr o hyfforddiant
seiberddiogelwch ardystiedig, gan gynnwys
opsiynau hyfforddiant seiberddiogelwch ar
gyfer swyddogion gweithredol 3. Bydd
gwybodaeth am seiberddiogelwch yn
grymuso swyddogion gweithredol nid yn unig
i wneud penderfyniadau mwy gwybodus,
ond hefyd i sbarduno’r newid o ran diwylliant
seiberddiogelwch yn eu busnes yn fwy effeithlon.
3 https://www.ncsc.gov.uk/information/certified-training
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Argymhellion
3. Llysgennad Seiberddiogelwch
(Mae hyn yn cefnogi Argymhelliad 1
ac yn gysylltiedig ag Argymhelliad 2)
Dylai BBaCh benodi unigolyn yn gyfrifol
am seiberddiogelwch a fydd yn adrodd i
uwch swyddogion gweithredol yn rheolaidd.
Dylai llysgennad seiberddiogelwch hyrwyddo
seiberddiogelwch fel galluogwr busnes a
cheisio cyfleu pwysigrwydd busnes strategol
seiberddiogelwch i swyddogion gweithredol,
gan gyflwyno gwybodaeth mewn ffordd sy’n
hawdd ei deall ac yn fwy cymhellol i gynulleidfa
annhechnegol.
Mae’r unigolyn sy’n gyfrifol am seiberddiogelwch
mewn busnes yn dibynnu ar nodweddion
penodol BBaCh. Fel arfer, nid oes gan BBaChau
unigolyn sy’n gyfrifol am seiberddiogelwch
ac, yn draddodiadol, mae seiberddiogelwch
yn cael ei ychwanegu at ddyletswyddau staff
technoleg gwybodaeth (TG). Fel arfer, mae gan
uwch aelodau staff TG profiadol ddealltwriaeth
dda o seiberddiogelwch, yn ogystal â pharch
a ffydd uwch swyddogion gweithredol. Mewn
sawl BBaCh, mae uwch aelodau staff TG mewn
sefyllfa dda i ymgymryd â rôl llysgennad
seiberddiogelwch yn eu BBaCh. Fodd bynnag,
wrth benodi aelod o’r staff TG yn llysgennad
seiberddiogelwch, dylid ceisio osgoi sefyllfa lle
mae seiberddiogelwch yn parhau i gael ei ystyried
yn fater technegol yn unig yn hytrach na mater
busnes strategol.

Yn y pen draw, dylai BBaCh anelu at benodi
swyddog gweithredol i fod yn gyfrifol am
seiberddiogelwch, gan felly sicrhau bod
cyfrifoldeb am y risg seiberddiogelwch yn
cael ei ysgwyddo ar lefelau llywodraethu a
rheoli. Mae hyn yn golygu bod gwella addysg
seiberddiogelwch ac ymwybyddiaeth staff
gweithredol (Argymhelliad 2) yn rhagofyniad
ar gyfer yr argymhelliad hwn.

4. Ymagwedd seiliedig ar
Risg at Seiberddiogelwch
(Mae hyn yn cefnogi Argymhelliad 1)
Dylai BBaCh fabwysiadu ymagwedd
seiliedig ar risg at seiberddiogelwch.
Mae’n fuddiol i BBaChau nodi, asesu a rheoli
risgiau seiberddiogelwch mewn ffordd gyson,
oherwydd bydd hyn yn arwain at ymagwedd
at seiberddiogelwch sydd wedi’i threfnu a’i
chynllunio’n well. Argymhellir dilyn methodoleg
asesu a rheoli risg adnabyddus sydd wedi cael ei
phrofi. Fodd bynnag, mae defnyddio ymagwedd
berchnogol ad hoc yn well na dim byd o gwbl.
Gallai BBaChau ddewis neu ddatblygu techneg
asesu risg ymarferol syml i weddu i’w nodweddion
penodol. Mae canllawiau’r NCSC ar reoli risg 4 yn
fan cychwyn da i BBaChau a hoffai fabwysiadu
neu wella eu hymagwedd seiliedig ar risg at fynd
i’r afael â risgiau seiberddiogelwch.
4 https://www.ncsc.gov.uk/collection/risk-management-collection
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5. Deall Costau Llawn Achos o Dorri
Seiberddiogelwch
(Mae hyn yn cefnogi Argymhellion 3 a 4)
Mae ein hastudiaeth yn dangos bod BBaChau
yn canolbwyntio ar rai yn unig o’r costau sy’n
gysylltiedig ag achos posibl neu flaenorol o
dorri seiberddiogelwch, e.e. amser staff i fynd
i’r afael â’r canlyniadau a refeniw a gollwyd tra
nad oedd y gwasanaeth ar gael. Fodd bynnag,
er mwyn deall risgiau seiberddiogelwch yn well
a gwneud penderfyniadau gwybodus, dylai
BBaChau ystyried yr holl gostau cyfranogol
sy’n deillio o achos o dorri seiberddiogelwch.
Mae’r adroddiad diweddar a gomisiynwyd gan
yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) “Dadansoddiad
o gostau llawn achosion o dorri seiberddiogelwch”5
yn darparu rhestr gynhwysfawr o 41 o gostau
a allai fod yn gysylltiedig â thorri diogelwch, ac
offeryn rhad ac am ddim sy’n cefnogi dogfennau
ac amcangyfrif o’r costau.

5 https://www.gov.uk/government/publications/
cyber-security-incentives-regulation-review-governmentresponse-to-the-call-for-evidence

6. Ffactorau Pwysig i’w Hystyried
Dylai BBaCh ystyried y ffactorau canlynol
i wneud penderfyniadau gwybodus am
fuddsoddiadau seiberddiogelwch:
• Gostyngiad (canfyddedig) mewn risg a gynigir
gan ddatrysiad seiberddiogelwch newydd,
• Disgwyliadau a gofynion cwsmeriaid,
• Gofynion cydymffurfio a rheoleiddiol,
• Cost datrysiad,
• Arferion gorau seiberddiogelwch,
• Mantais gystadleuol a allai ddeillio
o ddatrysiad,
• Rhwyddineb gweithredu a chynnal a chadw,
• Cydweddu ac integreiddio â chynhyrchion
TG a diogelwch y mae eisoes yn meddu arnynt,
• Ffydd mewn gwerthwr/ymgynghorydd
diogelwch (ymwybyddiaeth o frand),
• Enw da datrysiad diogelwch,
• Cynefindra staff â datrysiad diogelwch,
• Cymorth technegol sydd ar gael a’i
hygyrchedd,
• Buddion anuniongyrchol y gallai datrysiad
eu cynnig (e.e. gostyngiad mewn premiwm
yswiriant neu lai o archwiliadau)
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Argymhellion
7. Amlygu Set o Fetrigau
Seiberddiogelwch sy’n Gweddu
i’ch Anghenion

• Tebygolrwydd seiberymosodiadau (wedi’u
categoreiddio yn ôl math, sector, maint
busnes),

Dylai BBaCh amlygu cyfuniad o fetrigau
seiberddiogelwch i helpu i wneud
penderfyniadau a datblygu naratif yn sail
iddynt sydd wedi’i deilwra i’w anghenion
penodol. Dylai swyddogion gweithredol a
staff TG gydweithio i ddatblygu set o fetrigau
seiberddiogelwch sy’n ymarferol ac yn hygyrch
a defnyddiol iddynt oll.

• Amser cymedrig i dorri diogelwch (y cyfeirir
ato hefyd fel Amser Cymedrig i Ecsbloetio
Gwendid),

Mae ein hastudiaeth yn dangos nad oes metrig
seiberddiogelwch unigol sy’n gweithio i bob
BBaCh, ac y dylai cyfuniad o fetrigau gael
eu defnyddio. Yn aml, nid yw BBaChau yn
gwybod pa fetrigau (dangosyddion meintiol)
seiberddiogelwch sydd ar gael ac yn briodol
i’w helpu i wneud penderfyniadau ar fuddsoddi
mewn seiberddiogelwch. Cyflwynwn isod restr
o fetrigau seiberddiogelwch a oedd yn
ddefnyddiol i’r rhai a gymerodd ran yn ein
hastudiaeth, y gallai BBaChau eraill eu hystyried:
• Canran y gweithwyr (anweithredol a
gweithredol) sy’n cwblhau hyfforddiant
ymwybyddiaeth o ddiogelwch (a gefnogir
gan brofion gwybodaeth a chymhwysedd
seiberddiogelwch),
• Nifer y gwendidau a ganfuwyd,
• Cyfanswm nifer yr ymosodiadau dros gyfnod
penodol,
• Nifer y seiberymosodiadau a ataliwyd,
• Canran y seiberymosodiadau a ataliwyd
(% o’r cyfanswm),

• Cost achos o dorri diogelwch (a ataliwyd),

• Enillion ar Fuddsoddiadau Diogelwch (mae
hyn yn fwy addas i ddatrysiadau caledwedd),
• Canran y data y gellir ei adfer
ar ôl seiberymosodiad,
• Canran llwyth neu oedi Uned Prosesu
Ganolog (CPU) o ganlyniad i gynnyrch
diogelwch.
Yn ogystal â’r uchod, gallai BBaChau ystyried
y metrigau canlynol wedi’u seilio ar amser
wrth wneud penderfyniadau:
• Amser staff ar weithredu gwrthfesur
diogelwch (fel mesur o gost)
• Amser pan nad yw’r gwasanaeth
ar gael o ganlyniad i seiberymosodiad
(fel mesur o golled)
• Amser staff ar liniaru canlyniadau
seiberymosodiad (fel mesur o golled)
• Gostyngiad yn yr amser pan nad
yw’r gwasanaeth ar gael (fel mesur
o effeithiolrwydd datrysiad)
• Amser staff a arbedwyd o ganlyniad i
ffyrdd newydd o weithio a alluogwyd gan
ddatrysiad (fel mesur sy’n cyfrannu at fudd)
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8. “Trwydded Yrru”
Seiberddiogelwch
Ni ddylech yrru car heb drwydded yrru! Dylai
syniad tebyg fod yn berthnasol i fusnesau sy’n
gweithredu mewn gofod digidol: dylai unrhyw
BBaCh sydd ag ôl troed digidol feddu
ar “drwydded yrru” seiberddiogelwch –
tystiolaeth fod gan y busnes safon arfer da o
ran seiberddiogelwch.
Er nad oes rhaid meddu ar “drwydded yrru”
seiberddiogelwch yn gyffredinol hyd yma,
bydd BBaChau yn sicr yn elwa o weithio tuag
ati a’i chyflawni’n wirfoddol. Mae ardystiad
seiberddiogelwch yn ased marchnata gwerthfawr
i BBaChau sy’n rhoi tawelwch meddwl i
gwsmeriaid sy’n ymwybodol o seiberddiogelwch.
Mae BBaChau unigol yn gyfrifol am ddewis
ardystiad seiberddiogelwch sy’n gallu gweithredu
fel “trwydded yrru” seiberddiogelwch iddynt.
Mae Cyber Essentials 6 yn gynllun poblogaidd
a gefnogir gan y llywodraeth, sy’n galluogi
sefydliadau i gael eu hardystio’n annibynnol
am gyrraedd safon arfer da yn yr agwedd
dechnegol ar seiberddiogelwch. O ran BBaChau
sydd wedi ymrwymo’n llwyr i seiberddiogelwch,
bydd cyflawni ardystiad ISO27001 yn dangos
i’w cleientiaid corfforaethol a’u cwsmeriaid
fod seiberddiogelwch wedi’i integreiddio yn y
diwylliant rheoli ac yn derbyn sylw’n gynhwysfawr
yn y busnes.
6 https://www.gov.uk/government/publications/
cyber-essentials-scheme-overview

9. Mae Gofynion Cwsmeriaid
yn Sbarduno Cryfhau
Seiberddiogelwch
Mae’r astudiaeth yn dangos bod BBaChau yn
ymateb yn gadarnhaol ac yn gyflym i ofynion
seiberddiogelwch cwsmeriaid presennol a
darpar gwsmeriaid. Mae gofynion cwsmeriaid
eisoes yn chwarae rôl adeiladol bwysig wrth
wella cyflwr diogelwch BBaChau, ond mae lle
i wella. Os bydd mwy o gwsmeriaid unigol a
chorfforaethol yn dod yn ymwybodol o risgiau
seiberddiogelwch ac yn mynnu safon arfer da
o seiberddiogelwch fel gofyniad cytundebol,
bydd hyn yn arwain yn raddol at gryfhau
seiberddiogelwch yn genedlaethol.
Fel cwsmer, dylai BBaCh fynnu bod
ei gontractwyr yn dilyn yr arferion
seiberddiogelwch gorau a dangos hyny
trwy ardystiad seiberddiogelwch sy’n
briodol i bob cadwyn gyflenwi. Bydd
hyn, dros amser, yn arwain at wella cyflwr
seiberddiogelwch cadwyn gyflenwi gyfan.

7

8

Gwneud Penderfyniadau am Fuddsoddi mewn Seiberddiogelwch: Canllaw Arfer Gorau i BBaChau

Galwad am Gyfraniadau
Dogfen fyw yw’r Canllaw Arfer Gorau hwn. Bwriadwn ei ddiweddaru
pan ddaw canfyddiadau perthnasol newydd i’r amlwg. Hoffem
wahodd pob unigolyn sydd mewn sefyllfa dda i fyfyrio ar arferion
gwneud penderfyniadau am fuddsoddi mewn seiberddiogelwch mewn
BBaChau i gyfrannu eu safbwyntiau ar gyfer fersiwn nesaf y Canllaw.
Hoffem glywed gan BBaChau ynglŷn ag unrhyw agwedd ar y broses
o wneud penderfyniadau am fuddsoddi mewn seiberddiogelwch, gan
gynnwys ffactorau sy’n dylanwadu, metrigau ac offer a ddefnyddir
i gefnogi’r broses.
Cysylltwch â Dr Yulia Cherdantseva os hoffech gyfrannu eich
safbwyntiau at fersiwn nesaf y Canllaw.
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Centre for Cyber
Security Research
Canolfan Ymchwil Seiberddiogelwch
Prifysgol Caerdydd
Mae Prifysgol Caerdydd yn gartref i Ganolfan Ymchwil Seiberddiogelwch Caerdydd, sy’n uno arbenigedd
ymchwil ac addysg seiberddiogelwch rhyngddisgyblaethol ar draws y Brifysgol. Cydnabyddir y Ganolfan
gan NCSC mewn partneriaeth â’r Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) fel Canolfan
Ragoriaeth Academaidd mewn Ymchwil Seiberddiogelwch (ACE-CSR). Cynhaliwyd yr astudiaeth hon gan
aelodau Canolfan Ymchwil Seiberddiogelwch Caerdydd, Dr Y. Cherdantseva a Dr I. El Kalak.

