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ÖZET 
 
Sunulan bildiride, Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde, Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin bir standardı olarak sunulan Yerel Dinamik Harita 

kavramının bir gereksinim olarak doğuşu ve gelişimi açıklanmıştır. Geleneksel Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemleriyle ya da 

Akıllı Ulaşım Sistemleri standart teknikleri ile çözülemeyen yüksek performans gerektiren problemlerin YDH yöntemi ile nasıl 

çözülebileceği, zamansal sorulara Yerel Dinamik Harita aracılığıyla nasıl cevap alınabileceği örnek bir uygulama üzerinden 

gösterilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Yerel dinamik harita, dinamik veri, dinamik CBS 

 

ABSTRACT 

 

A NEW LAYER IN GIS: LOCAL DYNAMIC MAPS 

 
In this paper, we will discuss the requirement of Local Dynamic Map concept, which is accepted as a standart in Intelligent 

Transport Systems, in Geographical Information Systems. By using Local Dynamic Maps method, it is possible to bring 

optimum solutions with high performance to the problems which are not able to be solved by traditional Geographical 

Information Systems and Intelligent Transport Systems. This study establishes how Local Dynamic Map method obtains 

solutions to the temporally queries.    

 

 

Keywords: Local dynamic maps, dynamic data, dynamic GIS 

 

1.GİRİŞ 
 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni (CBS), dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, 

çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekâna / konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı 

olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, 

sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntemler ile 

bu verilerin kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemi olarak 

tanımlamaktadır. CBS, gerçek dünyanın anlık, statik bir temsilini sunmaktadır. Zamanla değişen verilerin varlığı 

ve bu verilere duyulan gereksinim, zamansal CBS kavramını gündeme getirmiştir. Zaman kavramının CBS ile 

bütünleştirilmesi son yıllarda önem kazanmış ve bunun sonucunda farklı disiplinlerin zamana bağlı mekânsal 

araştırmalarına yanıt verebilmek için zamansal CBS (ZCBS) kavramı ortaya çıkmıştır. CBS teknolojisi bilimsel 

araştırmalar, kaynak yönetimi, varlık yönetimi, doğalgaz alt yapısı, elektrik ve su altyapısı, arkeoloji, peyzaj 

mimarlığı, kentsel planlama, kartoğrafya, kriminoloji, coğrafi tarih, pazarlama, lojistik, maden haritalama, 

haritacılık, ekili tarım alanlarının tespiti ve toplam mahsul hesabı, askeri uygulamalar, hava, deniz ve kara trafiği 

izleme araç takip sistemleri, meteoroloji, arama kurtarma gibi birçok farklı alanda analiz yapma ve analiz 

sonuçlarına göre karar verme aşamalarında kullanılmaktadır. 

 

Yerel Dinamik Harita (YDH) ise Akıllı Ulaşım Sistemleri’nde (AUS) ETSI tarafından bir standart olarak 

sunulmuştur. YDH, araç sensör verisi ile harita verilerinin yönetilmesini gerçekleştiren yöntemleri içerir. YDH 

yönteminde, dört katmanlı bir model oluşturulur ve her katmana farklı niteliklerdeki veriler iliştirilir.  

 

Sunulan bildiride, ortak amaçları coğrafi veri ile coğrafi olmayan birtakım sözel verileri bütünleştirerek ederek 

faydalı sonuçlar üretmeyi hedeflemek olan bu iki kavramın birbirlerine göre farklılıkları, bir arada 

kullanılabilirlikleri incelenmiş ve bir arada kullanımdan elde edilecek faydalar açıklanmıştır.   

 

2.AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ, YEREL DİNAMİK HARİTA VE COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMLERİ 
 

Ulaşımda, çevresel etkileri azaltacak şekilde hareketliliği ve güvenliği arttırarak ulaşımı  destekleyen gelişmiş bilgi 

ve iletişim teknoloji uygulamaları olarak tanımlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), kente ve kentteki ulaşımın 

yönetilmesine olanak tanımaktadır (Zaim, A. H., 2012). 
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AUS, uluslararası standartlarda karayolu ulaştırmasında ortaya çıkan bir kavram olarak kabul edilmektedir. AUS 

karayolu ağında yer alan altyapı ile üstyapının işletilmesini ve yönetimini sağlayan uygulama, servis ve 

birimlerden oluşan sistemler olarak tanımlanmaktadır. AUS ile amaçlanan, ulaşım sistemlerinin verimliliğini 

artırmak, ulaşım emniyetini sağlamak, ulaşımın çevreye olan yararlarını arttırmak – zararlarını azaltmak, trafiği ve 

altyapıları yönetecek sistemler ile uygulamaları planlanmak, tasarlamak ve çalışır hale getirmektir (H. Tufan, 

2014).  

 

AUS ile konum referanslama, veri toplama, veri işleme, iletişim, bilgi elde etme ve bilgi kullanma gibi birçok 

fonksiyon sağlanmaktadır. Türkiye’de AUS uygulamalarında kullanılan teknolojiler, trafik kameraları, yol 

sensörleri, trafik yoğunluk haritaları, değişken mesaj sistemleri, mobil bilgi sistemleri ve trafik kural ihlal 

sistemleridir (F. Sarıkaya).  

 

AUS uygulamaları kapsamında gereksinim duyulan veriler, farklı kaynaklardan toplanarak bir araya getirilir, tek 

bir merkezde işlenir ve elde edilen sonuçlar üçüncü parti uygulamalara iletilir. Veri toplama, veri işleme, karar 

merkezi ve bilgi paylaşımı olarak üç ana bölümden oluşan bu sistemlerde CBS teknolojisinden faydalanılmaktadır. 

AUS kapsamında yer alan veriler, birbirlerinden farklı niteliklere sahiptirler. Bu verilerin bir kısmı statik olarak 

nitelendirilen coğrafi nitelikte harita verisi, bir kısmı söz konusu coğrafi veriler ile ilişkili olan sözel nitelikte veya 

topolojik nitelikte veriler, bir kısmı ise değişken ve dinamik nitelikte verilerdir. Statik coğrafi nitelikte olan harita 

verileri, bilinen sayısal harita teknikleri ve altlıkları kullanılarak barındırılmakta ve yönetilmektedir. Coğrafi 

verilere ilişkin olan sözel ve topolojik nitelikte veriler, CBS katmanlarında barındırılmakta ve yönetilmektedir. 

Değişken ve dinamik nitelikte olan ve yeni olarak nitelendirilebilecek veriler ise Yerel Dinamik Harita (YDH) 

katmanlarında barındırılmaktadır.  

 

2.1.AUS ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

 
CBS yeryüzüne ait bilgileri, mekânsal anlamda değerlendirebilmek için, coğrafik anlamda birbiriyle 

ilişkilendirilmiş tematik harita katmanları olarak kabul eder. Bir tür karar destek sistemi olarak kabul edilebilecek 

CBS, mekânsal ve mekânsal olmayan verilerin belli standartlarda üretilmesini, ilişkisel veri tabanı yönetim 

sistemleri içerisinde depolanmasını ve depolanan verilerin yönetilmesini sağlamaktadır.  

 

Donanım, yazılım veri, insan ve yöntem olmak üzere dört temel bileşene sahip olan CBS’de grafik (mekânsal) ve 

sözel (mekânsal olmayan, özniteliksel) olmak üzere iki farklı tipte veri bulunmaktadır. Grafik veri, koordinat 

bilgisi içeren konum bilgilerini, geometrilerini ve diğer mekânsal veriler ile olan grafik ilişkilerini belirler. 

Mekânsal veriler de vektör ve raster olmak üzere iki temel yapı altında gruplandırılmaktadır. Sözel veri, grafik 

verilerle ilişkili olarak, veri tabanında tutulan öz niteliksel verilerdir. Mekânsal verilerle ilişkileri sayesinde 

ekonomik, sosyal ve demografik analizlerin mekânsal olarak oluşturulabilmesine imkân sağlarlar. Grafik veri ile 

sözel veri arasındaki ilişki sağlanarak tek bir grafik veriden özniteliklere bağlı istenilen sayıda sorgulama ve analiz 

işlemi gerçekleştirilebilir. CBS projelerinde grafik ve sözel veriler birbirleri ile ilişkili olarak katmanlı yapıda 

yönetilirler. Şekil 1’de tipik bir CBS ve grafik veri – öznitelik veri içerikleri gösterilmiştir.  
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Şekil 1. CBS: Gerçek Dünyanın Grafik ve Sözel Veri İle İfade Edilmesi. 

 

AUS kapsamında özellikle planlama ve organizasyon alanlarında mekâna ilişkin uygulamaların bilişim alt yapısı 

ile entegrasyonu yapılabilmesi için CBS uygulamaları kullanılmaktadır. CBS, AUS kapsamında hava ulaşımı, 

kullanım alanları düzenlenmesi, alan yönetimi, güzergah modelleme, rota çıkarma, karayolları planlanma, karayolu 

tasarımı, karayolu inşası yönetimi, yol güvenlik analizi, filo yönetimi, araç takip ve en uygun güzergah planlama, 

liman idaresi, deniz-demiryolu ulaşım planlanması gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır. Bu uygulamalar 

kapsamında karayolları ve trafik işaretleri, lambaları, köprüler, kaldırımlar gibi yapıların mekânsal envanter gibi 

öznitelik verilerinin saklanmasında da CBS'nden faydalanılmaktadır. 

 

2.2.AUS ve Yerel Dinamik Harita 
 

YDH, AUS istasyonlarında mevcut olan AUS verisine erişimi sağlayan ve kolaylaştıran anahtar bir özellik olarak 

tanımlanmaktadır (Spaanderman, P., Netten, B., 2014). YDH, sayısal ya da sözel olarak nitelendirilmesi güç olan 

verileri içeren katmanları içeren inovatif bir veri tabanı olarak düşünülebilir. YDH, sahip olduğu bu 4 kavramsal 

katman ile statik harita verilerinin, dinamik çevresel nesnelerle belirli standartlara dayanılarak birleştirilmesini 

sağlar. En alt katman statik harita verisini, ikinci katman standart harita veri tabanında gösterilmesi mümkün 

olmayan statik verileri, üçüncü katman hava durumu ya da trafik koşulları gibi zamansal ve dinamik verileri, en üst 

katman ise dinamik ve ileri derecede dinamik nesneleri içermektedir (SAFESPOT Integrated Project, 2010). 

Harita ve konumlama uygulamaları, gelişen mobil ve araç teknolojileri sayesinde rota ve yön bulma 

uygulamalarının yanında acil durumlarda araç sürücülerine erken uyarı yapılması gibi birçok farklı kullanıcı 

senaryolarını gerçekleştirebilecek şekilde ek işlevler kazanmaktadır. Ancak harita statik verileri ya da CBS ile 

sağlanan öznitelik ilişkileri, bu senaryoların gerçekleştirilmesi için gerekli olan dinamik verileri içermemektedir ya 

da gereksinim duyulan derecede performans ile çalışmaya izin vermemektedir. Bu ek işlevlerin sağlanabilmesi için 

harita verileri ve konumlama sistemleri ek özelliklere ihtiyaç duymakta, yeni yapılar ile donatılmaları 

gerekmektedir. Örnek olarak, bir trafik kazasının ya da beklenmedik trafik sıkışıklıklarının sürücüye bildirilmesi 

için, harita statik verilerinin yanı sıra harita üzerinde konumlandırılacak dinamik verilere gereksinim duyulur. Bu 

tür uygulamaların gereksinim duyduğu veriler, statik harita verisi içerisinde yer almamasının yanı sıra CBS 

içerisinde saklanacak nitelikte de değildirler. Buna ek olarak sürücü erken uyarı sistemlerinin sahip olması gereken 

yüksek performansın, CBS ile sunulabilmesi olanaklı değildir. Tüm bu gereksinimler göz önünde bulundurularak 

geliştirilmiş ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından standartlaştırılmış YDH 

katmanları, dinamik ve geçici olarak nitelendirilebilecek veriyi, statik harita alt yapısı ile ilişkilendirerek 

saklayabilme ve yüksek performans ile işleyebilme imkânı tanımaktadır.  

YDH katmanları, bir CBS içerisinde ek bir katman olarak bulunabileceği gibi CBS olmaksızın sadece statik harita 

alt yapısı üzerinde barınabilecek şekilde de kurgulanabilir.  

Şekil 2’de tipik bir YDH katman mimarisi ve veri içerikleri gösterilmiştir. 
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Şekil 2. YDH Mimarisi, Veri Katmanları ve Veri İçeriği. 

 

YDH katmanları, CBS kapsamında oluşturulabileceği gibi CBS olmaksızın sadece statik harita alt yapısı üzerinde 

de kurgulanabilir. Özellikle yüksek performans gerektiren ve düşük kapasiteli donanımlar üzerinde çalışması 

beklenen erken sürücü uyarı uygulaması gibi AUS uygulamalarında, CBS kurulumu mümkün olamayacağı için, 

sadeleştirilmiş bir harita alt yapısı üzerine YDH katmanları geliştirilebilir. CBS kapsamında ise grafik veri ve sözel 

veriye ek olarak dinamik verileri içeren katmanlar, diğer katmanlar gibi sisteme eklenebilir. Şekil 3’te gerçek 

dünyanın grafik, sözel ve dinamik veriler ile ifade edilmesi gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Gerçek Dünya: Grafik Veri, Dinamik Veri ve Öznitelik Verileri. 

 

AUS uygulamalarında, YDH katmanlarında tutulacak olan veriler, uygulama gereksinimlerine göre 

belirlenmektedir. YDH katmanları, geçici bellekte (RAM) konumlandırılır ve bu nedenle katmanlara erişim 

oldukça hızlıdır. Diğer taraftan RAM’de tutulması nedeniyle katmanlarda barındırılabilecek veri miktarı sınırlıdır. 

Veri miktarı sınırlandırılırken aşağıdaki yollar izlenmektedir (SAFESPOT Integrated Project, 2008):  

 

Dinamik nesnelere bir ömür atanır. Eğer nesne bu süre boyunca hiç güncel-leme almamış ise katmandan kaldırılır. 

Nesne, YDH’yi barındıran birimden belirli bir miktardan daha fazla uzaklaşmış ise katmandan kaldırılır. 

 

YDH katmanlarına statik nitelikte olan veri, uygulama başlatıldığında bir defaya mahsus olmak üzere yüklenir. 

Ancak katmanlarda yer alacak statik verinin miktarı mutlaka sınırlandırılmalıdır (SAFESPOT Integrated Project, 

2008). YDH katmanları, trafiğin akışına etki eden tüm gerçek dünya nesnelerini ya da kavramsal nesneleri 

içerebilir (H. Shimada, A. Yamaguchi, H. Takada, K. Sato, 2015). 

 

YDH, sabit nitelikte veri içermemelidir. Bazı uygulamalar, sabit verilere gereksinim duymazlar. Ancak eğer 

uygulama sabit nitelikte veriye de gereksinim duyuyorsa, bu veri uygulama gereksinimlerine göre optimize 

edilmeli ve o şekilde saklanmalıdır. YDH kapsamında kullanılmak üzere tanımlanmış ve tüm uygulamalara 
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uyarlanabilecek bir harita veri dosyası tipi bulunmamaktadır. Uygulamalar bu tür verilerin nasıl saklanacağına 

kendileri karar verirler (H. Shimada, A. Yamaguchi, H. Takada, K. Sato, 2015). 

 

2.3.Örnek Senaryo: Değişken Hız Limiti Uygulaması 

 
YDH katmanlarının statik harita alt yapısı üzerinde nasıl kurgulanacağının ve elde edilen sistemden nasıl 

faydalanılacağının ortaya konulması için, değişken hız limiti bilgilerinin trafik ağına yayılması konusunda örnek 

bir uygulama sunulmuştur. Hızla ilintili trafik kazalarının azalmasında önemli bir potansiyele sahip olduğu 

belirtilen değişken hız limiti uygulaması (Özbakır, G., 2009), belli bir yola ilişkin hız limitlerinin, saat, anlık 

değişim, anlık durumlara göre değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Değişken hız limiti uygulaması ile trafik 

sıkışıklığı, kaza gibi durumlarda trafik akışının sağlanması, tarihsel bilginin ve anlık veri kullanımı ile trafik 

öngörüsü ve hız değişiminin gerçekleştirilmesi, aktif trafik yönetiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Anlık olarak 

yapılacak bu değişikliklerin trafik ağına etki edebilmesi için, hız değişimi ile ilgili anlık bilgilendirmelerin 

sürücülere yapılması, en büyük ve en küçük hız değerlerinin, tavsiye edilen hız limiti bilgilerinin trafik ağına 

yayılması gerekmektedir.  

AUS çerçevesinde 802.11p protokolü üzerinden sağlanan araçlar arası ve araç – yol kenarı trafik birimleri 

haberleşmeleri kullanılarak bu bilginin trafik ağına yayılması mümkündür. Ancak 802.11p protokolünün normal 

şartlar altında sağlıklı bir şekilde haberleşme sağlayabildiği alan 500 metre civarındadır (CoMoSeF, 2015). Bu 

kapsam dışarısında kalan araçlara anlık bilgilerin 802.11p protokolü üzerinden iletilmesi günümüz teknolojisi ile 

mümkün değildir. YDH katmanları bu noktada bir yöntem olarak kullanılarak bu bilginin harita alt yapısı 

üzerinden sürücülere ulaştırılması mümkündür.  

Örnek senaryo kapsamında gerekli olan veriler ve tipleri çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Çizelge açıklaması. 

Dinamik – değişken  

nitelikte veriler 

Trafik yoğunluğu 

Trafik kazaları 

Önemli şehir olayları 

Konumsal sayısal veriler Yol çizgi verileri 

Konumsal sözel ve  

topolojik veriler 

Topoloji 

Yol ağı 

Yol çizgi özellikleri 

Sistem içerisinde yer alan  

mobil birimler 

Yayalar 

Araçlar 

 

Senaryo tanımı: Şişli mahallesinde yer alan yollardaki trafik yoğunluğu bilgisi, bölgede mevcut olan aktif 

sürücülere bilgi mesajı olarak iletilecektir. Aynı bölgede gerçekleşen önemli şehir olayları, bölgede mevcut olan 

yayalara bilgi mesajı olarak iletilecektir. Senaryoya ilişkin örnek durumların çalıştırılması sırasında izlenecek olan 

adımlar aşağıdaki şekildedir:  

 

Adım 1: Şişli bölgesindeki yol bilgilerinin ilişkisel olarak elde edilmesi (CBS) 

Adım 2: Şişli bölgesindeki mobil birimlerin (araçlar ve yayalar) elde edilmesi (CBS, YDH) 

Adım 3: Bölgedeki trafik yoğunluğu verisinin elde edilmesi (YDH) 

Adım 4: Bölgedeki trafik kaza verilerinin sürekli olarak izlenmesi (YDH) 

Adım 5: Bölgedeki önemli olay verilerinin sürekli olarak izlenmesi (YDH) 

Adım 6: Elde edilen verilerin mobil birimlere iletilmesi 

 

Örnek Durum 1: Şişli bölgesinde yer alan yollardan birisi değişik hız limitleri uygulamasına tabi tutulmaktadır. 

Buna göre bir servis aracılığıyla normalde 70 km/sa olan limit, trafik yoğunluğuna bağlı olarak değiştirilecektir. 

Örnek durumda trafik yoğunluğu orta derecede görülmektedir. Buna bağlı olarak hız limiti 50 km/sa olarak 

belirlenecektir.  

Örnek Durum 2: Şişli bölgesinde yer alan yollardan birisi değişik hız limitleri uygulamasına tabi tutulmaktadır. 

Buna göre bir servis aracılığıyla 50 km/sa olan limit, trafik yoğunluğuna bağlı olarak değiştirilecektir. Örnek 

durumda trafik yoğunluğu akıcı olarak görülmektedir. Buna bağlı olarak hız limiti 80 km/sa olarak belirlenecektir.  

Bu örnek durumlar kapsamında gerekli olan verilerin saklanması için oluşturulan statik harita altyapısı ve yerel 

dinamik harita katmanlarına ilişkin yapı ve CBS şekil 4’te gösterilmiştir:  
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Şekil 4. Statik Harita Verisi, Yerel Dinamik Harita Katmanları ve CBS. 

 

Sistem içerisinde yer alan dinamik ve değişken nitelikteki veriler, farklı servisler tarafından, verinin 

gereksinimlerine bağlı olarak, belirli frekanslarda güncellenmektedir. YDH kavramının önemi bu noktada devreye 

girmektedir. Dinamik ve değişken nitelikte olan verilerin, CBS içerisinde tutulması, güncelleme / ekleme gibi 

fonksiyonların daha zorlayıcı aşamalardan geçilerek yapılması nedeniyle çok etkin bir yöntem değildir. YDH 

yapısı ve nitelikleri itibariyle, en uygun miktardaki verinin en iyi şekilde tutulmasını, veriye en hızlı şekilde 

ulaşılabilmesini, verinin en hızlı ve etkin şekilde güncellenebilmesini sağlar. Hem sistem gereksinimleri hem de 

veri boyutu olarak çok daha uygun bir çözüm olması nedeniyle, özellikle gömülü sistemler üzerinde ya da kısıtlı 

özelliklere sahip en uygun üzerinde çalışacak uygulamalarda tercih edilmektedir. YDH yönteminin, AUS 

kapsamında bir standart haline getirilmesi de büyük ölçüde bu özelliklerine dayanmaktadır.  

 

YDH katmanlarında saklanacak olan veriler, senaryo kapsamında gereksinim duyulan dinamik ve değişken 

nitelikteki verilerdir. Senaryoya özel olarak bu veri hız limiti ve trafik kazaları verileridir. Buna benzer şekilde 

saklanacak diğer verilere örnek olarak yol kesişim noktaları, hava durumu, eğim (dönemeç), trafik ışığı, tehlikeli 

bölge, hatalı yön (girilmez), yeşil dalga, buzlanma ve üst geçit verilebilir. YDH katmanlarında tutulabilecek ve 

işlenebilecek veriler ve bu verilere ilişkin olarak katmanlara eklenen özellikler şekil 5’te görüldüğü gibidir: 

 

Şekil 5. YDH Katmanları Verileri ve Özellikleri. 
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Senaryo kapsamında gerekli olan hız verisi dikkate alındığında, hız verisine ilişkin olarak katmanda öncelik, 

dinamiklik, tip, ömür, coğrafi tip, yön, oluşturma zamanı, güncellenme zamanı, yol kimlik numarası listesi 

özellikleri saklanmaktadır. Katmanda yer alan bir hız limiti verisi, değişken nitelikte bir veridir. Katmanda kalma 

ve geçerli olma süresi, “ömür” özelliğine atanmış olan değer ile belirlenmektedir. Veri ömrünü tamamladığında 

katmandan kaldırılır. Hız verisine özel olarak katmanda tutulan iki özellik de, alt limit ve üst limit değerleridir.  

 

3.SONUÇLAR 

 
Sistemin tüm bileşenleri ve bileşenler arasındaki ilişkiler aşağıdaki şekil 6’da gösterilmiştir:  

 

Şekil 6. Değişken Hız Limitleri Uygulaması Bileşenleri ve Bileşenler Arası İlişkiler. 

 

Akıllı Şehir Sistemleri’nin de en önemli unsurlarından birisi olan AUS konusu, gerek ülkemizde ve gerek 

Avrupa’da son yıllarda önemli miktarda araştırmaya konu olmuştur ve olmaya da devam edecektir. YDH ve AUS 

konusundaki standartlar da henüz yüksek olgunluk seviyesine ulaşmamıştır. Yaygın olarak AUS kapsamında 

kullanılan YDH konusu, sunduğu faydalar göz önünde bulundurulduğunda, hem Akıllı Şehirler konusunda hem de 

birçok konuda kullanılabilir. Sistemlerin karmaşıklaşması, sistemlerden beklenen performansın artması, sistemde 

yer alan veri miktarlarındaki artışlar, daha uygun çözümler oluşturulması konusunda araştırmacıları zorlamaktadır. 

YDH yöntemi, karmaşık bir CBS içerisinde, daha etkin ve efektif bir şekilde veri erişimini, güncellemesini ve 

sorgulamasını sağlayan bir yöntem olarak kabul edilebilir.  
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