Arian a wneir drwy islwytho
Mae’r siart cylch hwn yn dangos y ganran a delir i wahanol bobl pan fydd cwsmer yn talu
i islwytho cân.
Lliw ar y siart cylch

Pobl sy’n derbyn arian
Label y record
Y cwmni sy’n gwerthu’r gân
Yr artist sydd wedi’i recordio
Y cyfansoddwr
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Allwch chi gyfrifo pa ganran o’r arian sy’n cael ei thalu i label y record a pha ganran sy’n cael ei thalu i’r artist sydd wedi’i recordio?

Geirfa
Label y record – Dyma’r cwmnïau sy’n recriwtio cerddorion i arwyddo cytundeb â’u cwmni neu eu label, er enghraifft EMI, Sony, Warner. Maen nhw’n
hysbysebu ac yn marchnata’r artistiaid a’u cerddoriaeth.
Y cwmni sy’n gwerthu’r gân – Cwmnïau yw’r rhain sy’n gwerthu amrywiaeth o gerddoriaeth i’r cyhoedd. Roedden nhw’n arfer bod yn siopau ar y stryd fawr
fel HMV, ond bellach maen nhw’n fwy tebygol o fod ar lein drwy iTunes neu Amazon.
Yr artist sydd wedi’i recordio – Dyma’r perfformiwr/canwr e.e. Dr Dre, Lady Gaga, Dizzee Rascal, Justin Bieber.
Cyfansoddwr – Dyma’r person a ysgrifennodd y gerddoriaeth neu’r geiriau. Weithiau, yr artist sy’n recordio fydd wedi ysgrifennu’n gân hefyd e.e. Adele
Islwytho – Mae hyn yn cyfeirio at y broses o drosglwyddo cerddoriaeth (neu ddata) o safle ar-lein i’ch cyfrifiadur/ffôn/llechen bersonol. Fel arfer bydd yn
rhaid i chi dalu am islwytho cân ond, ar ôl i chi ei hislwytho, gallwch ei chwarae eto ar unrhyw adeg o’ch dyfais heb fod angen cysylltu â’r rhyngrwyd a heb
orfod talu eto.

Ffrydio – yw gwrando ar gerddoriaeth neu wylio fideo ar eich cyfrifiadur/ffôn mewn ‘amser real’ neu’n fyw pan fyddwch wedi cysylltu â’r rhyngrwyd yn
hytrach na’i islwytho a’i wylio/gwrando arno’n ddiweddarach. Fel arfer bydd angen i chi dalu ffi fisol i allu defnyddio gwasanaeth ffrydio megis Spotify neu
Google Play Music. Gallwch gael mynediad i’ch cerddoriaeth unrhyw le y bydd mynediad i wi-fi ac oherwydd nad yw’r gerddoriaeth wedi’i storio ar eich
dyfais eich hun, nid yw’n defnyddio unrhyw storfa.

Tabl yn dangos sut y caiff arian a dderbynnir am drac a lawrlwythir ei rannu.
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Arian a dderbynnir am
lawrlwythiad £1.00 (c)
27p

Arian a dderbynnir am
lawrlwythiad £2.00 (c)
?

7p

Gan ddefnyddio’r canrannau o’r siart, allwch chi gwblhau’r grid drwy gyfrifo faint mae’r label recordio a’r artist recordio yn ei gael o islwythiad £1.?
Os chi oedd yr artist sut fyddech chi’n teimlo am hyn? Amcangyfrifwch faint o ganeuon y byddai angen eu hislwytho er mwyn gwneud £100, £1000 neu
£1,000,000,000
Sut fyddai’r symiau’n newid pe bai’r islwythiad yn costio £2 neu £5?

Ystyriwch: A fyddai’n syniad da codi mwy o arian am islwytho’r gân yn eich barn chi? Eglurwch eich ateb
Heddiw mae pobl yn aml yn dewis ffrydio cerddoriaeth yn hytrach na’i hislwytho. Mae gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth yn talu 0.0015c ar gyfartaledd i
artist sy’n recordio bob tro y bydd un o’i ganeuon yn cael ei ffrydio.
Os caiff cân ei chwarae 100,000 o weithiau, amcangyfrifwch, yna cyfrifwch, faint o arian fyddai’r artist yn ei dderbyn? Faint fyddai’n ei dderbyn am filiwn o
ffrydiau?

Y caneuon a ffrydiwyd fwyaf yn 2015
•
•
•
•

Cafodd ‘Cheerleader’ (Felix Jaehn Remix) ei ffrydio 71.7 miliwn o weithiau
Cafodd cân boblogaidd Major Lazer, MO & DJ Snake ‘Lean On’ ei ffrydio 65.4 miliwn o weithiau
‘Uptown Funk’ gan Mark Ronson – oedd cân fwyaf poblogaidd 2015 yn gyffredinol ond y trydydd uchaf o ran ffrydio, sef 64.6 miliwn
Daeth cân Justin Bieber – ‘What Do You Mean’ yn bedwerydd gyda 58.3 miliwn

Ystyriwch: Pwy rydych chi’n meddwl sydd ar eu hennill ac ar eu colled o ran ffrydio o gymharu ag islwytho?

