“Ergear Markası Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından 08/02/2017 tarih ve 2017
10961 sayı ile tescillenmiştir. Ergear Akıllı
Açık Alan Bisikleti Ergear Teknoloji A.Ş.’nin
tescilli ürünüdür. Ergear Akıllı Açık Alan
Bisikleti 29/08/2017 tarih ve 2017/12972 kod
numarası ile patentlenmiştir. Ergear Akıllı
Açık Alan bisikleti 18/07/2017 tarih ve 201704794 sayı ile Türk Patent ve Marka kurumu
tarafından tescillenmiştir.”

Ergear Akıllı Bisiklet Türkiye’nin ilk ve tek gerçek interaktif akıllı
enerji bisikletidir. İnsanın vücudunda üretilen kinetik enerjiyi
elektromekanik sistemler kullanarak elektrik enerjisine çeviren
sistemimiz, türünün tek temsilcisidir. Kullanıcının pedal çevirmesinden provoke olan sistemimiz özel dinamosu sayesinde
12V ila 50V arası akım üreterek sisteme enerji sağlamaktadır.
Sisteme sağlanan enerji çift katmanlı AKL01 Chipset’i üzerinden mobil cihazların kullanabileceği değerlere indirilerek
kullanıcının sisteme bağladığı mobil cihaz şarj edilmektedir. Halkımızın obezite karşısı farkındalığı oluştuğu şu günlerde, artan kilo problemleri ile doğrudan bu sistem kullanılarak
savaşılabilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 Yılı
Sağlık Araştırmasına göre Türkiye’de her beş kişiden biri obez,
her yüz kişiden 34’ü ise fazla kiloludur. Kadınlarda obez sayısı
erkeklere oranla daha fazladır. Kadınların yüzde 23,9’u obez.
Bu rakam erkeklerde yüzde 15,2. Her 100 kişiden 4’ü ise düşük
kiloludur. Durumun bu olduğu göze alınırsa günden güne artan
obezite ile savaşmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bisikletimiz sadece obezite ile savaşmamakta, aynı zamanda insanlara spor
yapmaları için gündelik bir neden vermektedir.

Sisteme bağlı AKL01 Chipset’i mobil cihaz ile iletişim kurarak
kullanıcının temel kullanım bilgilerini mobil cihaza kurulu Ergear App’a göndermektedir. Kullanıcının harcadığı kalori miktarı, cihazı kullanım süresi, cihaz ile aktif olarak kat ettiği mesafe ve kullanım sonucu karbon ayak izinde meydana gelen
düşme değerleri hem lokal olarak hem de global olarak yazılıma
kaydedilmektedir. Kullanıcı hem güncel kullanım datasını hem
de kullanım geçmişini Ergear App üzerinden izleyebilmektedir.
Günümüzde mobil cihazların kullanım alışkanlıkları için çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Digital in 2017 Global Overview raporuna
göre ise 80,02 milyon Türkiye nüfusunun %89’ü (70,91 milyon)
aktif cep telefonu kullanıcısıdır. Bu rakamın %60’ı (48 milyon)
aktif internet ve sosyal medya kullanıcısıdır. Bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığı zaman Sosyal Medya kullanımı %14, Aktif Mobil Sosyal Medya kullanımı ise %17 artmıştır. Günlük cep telefonu ile geçirilen süre ise 2 saat 59 dakika olarak belirlenmiştir.
Bu rakamlar Türk halkının cep telefonu kullanımı konusundaki
eğilimini ve alışkanlıklarını gözler önüne sermektedir.

Sistemde kayıtlı her bisiklet kendine özel bir QR kod sayesinde
diğerlerinden ayırt edilmektedir. Bisiklete özel bu kod sayesinde
kullanılan bisiklet Ergear App ile eşleşmekte ve kullanıcının o
oturumdaki tüm dataları bisiklet üzerinden sisteme kaydedilmektedir. Bu QR kod bisiklet global koordinatları, seri numarası,
üretim tarihi ve dizayn detayları gibi bilgileri ihtiva etmektedir.
Hizmet sağlayıcı kuruluşa özel açılacak olan App Kontrol altındaki hesap sayesinde kurum server üzerinden toplam kullanıcı sayısını, toplam yakılan kalori sayısını, toplam mesafeyi,
toplam bisiklet sayısını, arıza kayıtlarını, lokal veya global data
kontrolünü, ödül atayıp ödül takibi yapılmasını ve kullanıcılara
bildirimler ve mesaj yollamak gibi işlem ve datalara kolaylıkla
erişebilecektir.

Genel olarak uzmanlar yaptıkları araştırmalarda bir akıllı cep
telefonunun yılda 40 kWh elektrik harcadığını bulmuşlar. Bunu
günlük baza geçersek bir cep telefonu yaklaşık günde 0,5 kWh
enerji tüketmektedir. Yukarıda belirtilen rakamlarla ülkemizde
günlük toplam 35,455 mWh enerji sadece cep telefonlarının
şarj edilmesi için harcanmaktadır. Bunun milli servete yükü 12
milyon doların üzerindedir. Buna ek olarak Türkiye’de 1 kWh
elektrik üretilirken ortalama 0.43 kg karbon emisyonu yapıldığı
için bu miktar kadar karbon ayak izimiz olur. Rakamları kullanırsak cep telefonlarının şarjı için 15.245,65 ton karbon emisyonu
oluşmaktadır. Bu noktada Ergear Akıllı Enerji Bisikleti sahneye çıkmaktadır. Bir saat Ergear bisiklet kullanımı sonucu kullanıcı hızına bağlı olarak ortalama 700 kalori enerji harcamaktadır. Bununla birlikte bir saatte 0,5 kWh enerji üretilerek cep
telefonunun günlük şarj ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bunun
çevreye artısı ise 0,215 kg karbon emisyonu olacaktır. Günde
10.000 kullanım olması durumunda bu hesabın insanlar için,
ekonomi için ve çevre için artısı aşikardır.
Sonuç olarak Ergear Bisiklet – Ergear App – App Kontrol üçlüsü
ile spor yapın, kendi enerjinizi kendiniz üretin, kurtulduğunuz
kilolarınız için ödüller kazanın ve dünya için güzel bir şeyler
yapın.

ENERJİNİ
KEŞFET

Ergear Bisiklet, Türkiye’nin İlk ve Tek Gerçek Akıllı Bisikletidir.

Bisikletlerimiz Lamel Grafitli Dökme Demir olarak dökülmektedir. Karbonun lamel tipi grafitler halinde çökelmesi ve bu
grafitlerin malzemenin esas yapısında bir devamsızlık meydana getirmesidir. Ham pik ergitilerek ve alaşımlandırılarak bir
miktar özelliklerinin iyileştirilmiş halidir. Sıvı demire bir miktar
kimyasal elementlerin ilavesiyle grafitler yaprak olarak katılaşırlar. Dökme demir kırılgandır ancak çok yüksek mukavemete
sahiptir. Dökme demirin iyi bilinen dökülebilirlik, işlenebilirlik,
yüklenme kapasitesi ve üretim özellikleri gibi özelliklerine ilave
olarak geniş mukavemet aralıkları, aşınma direnci, yorulma
direnci ve tokluk özellikleri vardır. Talaşlı imalat işçiliği kolaydır.
Lamel dökme demir kır dökmenin gösterdiği korozyon direncine sahiptir. Deniz suyuna, alkollere ve zayıf asitlere karsı
dirençlidir. Ham çeliğin beş katı korozyon direnci ve yüksek mekanik mukavemete sahip olması dolayısıyla bilhassa, petrol ve
kimya endüstrisinde, denizcilikte kullanılır. Ürünlerimiz 200 N/
mm2 çekme Dayanımı, %0,01 n/mm2 Akma Mukavemeti,
600-900 N/mm2 Basma Dayanımı, 100-115 n/mm2 Elastisite
Modülü, 1,5-1,1 Rm kırılma direnci ve %25 Darbe söndürme
özelliklerine sahiptir. Ürünümüz TS 552 ve DIN 1691’e uygun
imal edilmektedir.

Bisikletlerimiz döküldükten sonra kalıptan çıkarılıp kataforez
işlemine tabi tutulur. Su bazlı astar boya kaplama sistemi olan
ve elektrokimya prensiplerine dayanan bir elektro kaplama
prosesi olan kataforez boya uygulaması, tüm gövde üzerinde
her türlü parça geometrisinin eşit ve komple olarak kaplanabilmesi, yüksek korozyon direnci sağlaması, geri kazanım
sistemi ile mükemmel verimlilik, su bazlı bir sistem olmasından dolayı daha az çevre kirliliği yaratması ve yangın riskinin
daha az olması gibi üstün ve teknolojik özellikleri nedeniyle
günümüzde pek çok sektör tarafından aranılan bir uygulama
konumundadır. Kataforez kaplama (Elektro Kaplama] karmaşık geometrili metal parçaların boyanarak korozyondan
korunmasında çok etkili bir yöntemdir. Kataforez kaplama ile
süresiz olarak bisikletlerimizi korozyona karşı korumuş oluyoruz.

Neden Kataforez?

»» Homojen film kalınlığı ve görünüş
»» Keskin köşe, kapalı hacimler ve kaynaklı bölgelerin mükemmel kaplanması
»» Yüksek üretim hızı
»» Çok az kayıp (pratik olarak %0)
»» Çevre konusu (Su bazlı ve düşük solvent
içerikli sistem)
»» Düşük yangın ve sağlık riski
»» Paslanmaya karşı koruma
»» Yapışma ve son kat kaplamalarla mükemmel
uyum

Bisikletlerimiz kataforezden sonra elektrostatik toz boya fırınlarında boyanmaktadır. Dünyada oluşan çevre bilincine paralel olarak geliştirilen, metallerin ve toz boya materyalinin bir
manyetik ortam içerisinde farklı elektrikle yüklenmeleri, bunun
sonucunda toz materyalin mıknatıs etkisiyle metal yüzeyi kaplaması esasına dayanan bir boyama yöntemi olarak ortaya
çıkmıştır. Toz boya kaplanan metal yüzey 180-200 derece
yüksek ısı ile fırınlanarak boyanın kürlenmesi sağlanmakta ve
böylece metalin bir parçası haline gelen boyalı bir yüzey elde
edilmektedir. Günümüzün yegane çevreci bir ürünü olan elektrostatik toz boya, uygulama esnasında kullanılan boya miktarının %98’nin metale tutturulabildiği sonucu ile bunu kanıtlamaktadır. Püskürtme esnasında boya zerreciklerini çok düşük
07 mA ve çok düşük doğru akım yükleyerek topraklanmış
parçanın üzerine transferidir. Boya tabancadan çıkarken (-)
elektrik yüklenir. Boyanarak topraklanmış parçanın yüzeyine
çengel şeklinde kuvvet yollarını takip ederek gider. Boya zerrecikleri; zıt kutuplar birbirini çeker prensiplerine göre parça
üzerine çekilirler. Ancak kendi aralarında aynı kutupta olduklarından birbirlerini iterek homojen dağılımı sağlarlar. Böylece
akıntı ve damlama ihtimalini yok denecek düzeye indirirler.
Polimer tozlarının elektrostatik olarak kaplanacak parçaların
üzerine ayrıştırıldıktan sonra eritilmesi ile meydana gelen kaplamaya toz boya kaplama denir. Elektrostatik toz boyama
solvent içermeyen bir yüzey kaplama metodudur.

Kaplayıcı malzeme, son kat boya tabakasını oluşturan çok
ince toz boya partikülleridir. Toz boya, boya kabininde özel
boya tabancaları vasıtasıyla atılır. Tabancadan geçerken
elektrostatik yüklenen toz boya partikülleri kabin içinde boyanacak malzemeye yapışır ve kaplama işlemi gerçekleşmiş
olur. Toz boyanın malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok iyi bir şekilde topraklanması gerekir. Fazla atılan boya, kabinde bulunan boya geri kazanım
sistemi sayesinde toplanır ve tekrar kullanıma sokulur. Boya
geri kazanım sistemi elektrostatik toz boyama teknolojisinin
en büyük ekonomik avantajlarından biridir. Malzeme toz boya
ile kaplandıktan sonra pişirme fırınına girer. 200ºC olan fırın
ısısı toz boyanın erimesini ve malzeme üzerine yapışmasını
sağlar. Sonuçta çok dayanıklı, ekonomik, çevre dostu, geniş
renk yelpazeli ve parlak bir yüzey kaplaması elde edilir. Solvent içermemesi, yüzey kalitesi, dayanıklılığı, boya geri kazanım sistemi, ekonomikliği ve çevre duyarlılığı elektrostatik
toz boyamayı geleneksel boyama işlemlerine göre daha çekici
bir alternatif yapmaktadır.

AKL01
AKILLI
CHIPSET

Tasarlanan elektronik kart pedala bağlı olarak elektrik üreten dinamo veya alternatörden üretilen gerilimi
sürekli kontrol eden ve mobil telefonları şarj edecek
uygun akım ve gerilimi sağlayan bir tasarımdır. Ayrıca
pedalı çevirme hızınıza bağlı olarak harcadığınız kaloriyi mobil cihazınızda görüntüleme olanağı sağlayan
donanım ve yazılıma da sahiptir.
Giriş ve Çıkış Yüksek Akım Koruması: Sisteme çok
hızlı ve seri pedal çevrilmesinden dolayı gelecek olan
aşırı akımı sistem sönümleyerek hem telefonu hem de
bisikleti kart korumaktadır.
Giriş Katında Yüksek Gerilim Koruması: Sisteme
motordan kaynaklanacak bir yük artımında aşırı yük
sönümlenecek telefon ve sistem korunacaktır. Sistemde bu şekilde oluşabilecek bir hatayı bisiklet merkeze
otomatik bildirecek ve bakım ekiplerini yönlendirecektir.
Uluslararası Standartlar: TSE EN 60950-1, IPC-A-610
ve IPC J-STD-001D gibi PCB standartlarına uygun
olarak imal edilmiştir.

Yüksek Sıcaklık Koruması: Donanıma zarar verebilecek seviyede sıcaklık artışı meydana gelirse donanım
kendini korumaya alacak ve güç bağlantısını kesecek
şekilde dizayn edilmiştir.
ESD (Electrostatic Discharge) Koruması: Sistemde bütünleşik USBLC6-2SC6 Monolitik aplikasyonu
sisteme gelebilecek elektrostatik yük boşalmasını engelleyecek, ortaya çıkacak yüksek yükü sönümleyecektir.
Industrial Grade Ürün: + 80 oC ile – 15 oC arası faaliyet gösterebilen, aşırı yük ve sıcaklık değişimlerinden
etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiştir.

Özel Pedal Sistemi
Paslanma Koruması
IP66 Su Geçirmezlik

Yekpare Tasarım
Endüstri 4.0 Uygulaması
CE Belgeli Ürün

İHTİYACA
YÖNELİK
ÇÖZÜMLER

Ergear Bisikletin benzersiz olmasının bir yanı yazılımın
tamamı ile kurumunuza entegre edilmesi ise diğer yanı
da gövde ve gidon kısmının kurumsal renk ve logolarınıza göre düzenlenebilmesidir.
Kurumunuzu diğer kuruluşlardan ayıran, kurumsal kimliğinizdeki renkler ve logoları bisikletin gövde ve ön
panelinde sergileyebilir, istediğiniz renkleri karteladan
seçerek bisikleti arzunuza göre düzenleyebilirsiniz.

Özel pedal sistemi; Çift taraflı ters somunla sabitlenmiş poliüretan kaplı döküm pedal sistemimiz kullanıcının
ayağı pedaldan kurtulamayacak şekilde özel tasarlanarak
imalathanemizde üretilmiştir.
Paslanmaz Koruması: Kataforez dış etkenlerin metal
yüzeyinde oluşturduğu korozif etkiyi engellemek amaçlı
yapılan elektrokimyasal bir kaplamadır. Genellikle kullanılan kimyasal su bazlıdır ve elektrik akımını ileten
tüm metallere kataforez kaplama yapılabilir. Boya öncesi metal yüzeyine uygulanabilir. Uygulama amacı estetik
görünümden çok paslanmaya karşı metali korumaktır.
Çevreye zararı olmayan ve katı atık üretmeyen kaplama
sistemi sayesinde süre sınırı olmaksızın korozyon koruması yapılmaktadır.
IP 66 Su Geçirmezlik: Sistemin özel tasarımı sayesinde
data kartı, USB girişi ve motor haznesi IP66 su geçirmezlik standartına sahiptir. Yüksek basınçlı su jeti etkisinde su
geçirmeyen bisikletimiz paslanmazlık koruması ve geçirmezliği sayesinde tuzlu su etkisindeki sahil bölgelerinde
gönül rahatlığıyla kullanılabilmektedir.

Yekpare Tasarım: Piyasadaki rakiplerinin aksine ürünümüz ek
yersiz, dikişsiz, kaynaksız tasarlanarak heykeltıraşlar eşliğinde
hazırlanmıştır. Yekpare olmasının en büyük avantajları yüksek
mukavemet, paslanma koruması ve eşsiz estetik görünüştür.
Endüstri 4.0 Uygulaması: 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş
otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini
içeren kolektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Ürünümüz bünyesinde bulunan AKL01 Chipset
sayesinde sistemimiz telefonun mobil verisini kullanarak kendi
ve kullanıcı ile ilgili tüm dataları Master App ile paylaşmaktadır.
CE Belgeli ürün: AB’nin uyulması mecburi olan bir takım Yeni
Yaklaşım Direktifleri kapsamında ürünlere iliştirilen bir işaret
olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti
taşıması zorunludur. Belgelendirme kapsamına giren direktiflerde gereken testler yapılarak ürünümüze CE belgesi alınmıştır.

ERGEAR
MOBİL
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APP DOWNLOAD

Tüm Platformlarda Kullanabilme: Ergear App Ionics ile
yazılmış olup eş zamanlı olarak hem android hem de IOS
platformuyla kullanılabilmektedir. İşletim sistemlerinde
yayınlanacak her güncellemeye kısa süre de uyum sağlayabilen ve yeni ihtiyaçlara anlık cevap verebilen sistemimiz,
telefonunuzun ve sistemimizin stabilitesi için 6 aylık periyotlarla güncellenmektedir.
Tek Programla Bütün Data: Ergear App bisiklet ile
yaptığınız tüm aktiviteyi hem cihazınızda hem de iyileştirme çalışmaları ve ödül sistemlerine temel oluşturması için Master App üzerinden saklamaktadır. Bu sayede
hem geçmiş kullanım datanızı görebilir hem de yapılacak
yarışmalarda ilerlemenizi kendiniz takip edebilirsiniz.
Merkezi Data Yönetimi: Bisiklet hizmetini birbirinden
farklı kurumlardan almanız halinde bile kişisel kullanımınız
hesabınızda toplam olarak gözükecektir. Ancak hizmet
sağlayıcısı kurumlarda yalnızca kurumun kullanım datası
görüntülenecektir.

Ergear Apliksayonu komplike bir GPS tabanlı veri sistemi
kullanmaktadır. Alandaki her bisikletin özel bir adı ve milimetrik lokasyonu sistemimize tanımlanmıştır. Aplikasyon
sizi bisikletin yanına geldiğinizde kullanım için yönlendirecektir.
»» GPS tabanlı lokasyonu bilgisi ile local kullanım görme
»» Farklı hizmet sağlayıcıları için farklı admin ekranları
»» En yakın bisiklet nerde özelliği ile telefonunuzu istediğiniz noktada şarj edebilme imkanı
»» Ödül sistemi ile hizmet sağlayıcılarının kullanıcılara
oluşturacağı yarışma sistemleri
»» Performans sekmesi ile geçmiş aktivite görüntülenmesi
»» Hizmet sağlayıcılarının kendi kullanıcılarına yönelik
bildirim sistemi
»» Ergear Sense özelliği ile bisiklete yaklaşılması durumunda telefonun kullanıcıya bilgi vermesi

Uygulama Teknik Altyapısı

Bilgi teknolojileri sektöründe yapılan birçok proje, hızlı
değişen müşteri gereksinimlerinin doğru ve net olarak
belirlenmemesi, proje yönetim metotları uygulanmadan
geliştirilmesi, süreçlerin iyi takip edilmemesi gibi farklı sebeplerden dolayı başarısızlığa uğramış ve istenilen hedefin çok gerisinde kalınmıştır.
Ergear Akıllı Bisiklet Projesi geliştirilirken geleneksel yazılı
geliştirme yöntemi yerine agile (çevik) proje yönetimi ve
agile proje yönetim metotlarından Scrum kullanılmıştır.
Agile proje yönetiminin, geleneksel yöntemlerden farkı
aşağıda açıkça görülmektedir.

Chaos Report 2012’de, geleneksel (waterfall, predictive)
yöntemlerle, 90’larda geliştirilmeye başlanan Çevik (agile,
scrum) yöntemler arasında bir başarı karşılaştırması yer
almaktadır.
Çevik yöntemlerle ilerleyen yazılım projelerindeki başarı
oranı %42 olarak gerçekleşirken bu oran geleneksel yöntemlerde (waterfall) %14’te kalmıştır.
Ergear Akılı Bisiklet Uygulaması 15 yıllık yazılım tecrübesi
olan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.

Ergear App sayesinde spor aletlerimizdeki tüm aktivitelerinizi tek yerden kontrol
edip gözlemleyebilirsiniz. Hem IOS işletim
sistemi hem de Android işletim sisteminde
kullanılabilen aplikasyon synchronous ve
asynchronous iletişim modellerini desteklemektedir. 2048 bit veri şifreleme ile koruma altında olan sistemimiz tüm datanızı hem telefonunuzda hem de web serverimiz üzerinde
güvenle saklamaktadır.

Uygulama Temel Özellikler

Mobil uygulama platformu olarak Ionic kullanılmıştır. Hybrit
bir mobil uygulama geliştirme platformu plan Ionic şuanda
oldukça popülerdir.

Uygulamanın yeni bir sürümü hazırlandığında, cihazda
yüklenmiş olan mobil uygulama yeni sürüm olduğunu algılamakta ve kolayca yüklenmektedir.

Performans ve hız ölçüleri çok iyidir.

UygulamanSynchronous ve asynchronous iletişim modelleri desteklemektedir.

Ergear Akıllı Bisiklet Uygulaması Ionic sayesinde tek bir
platform ile birden fazla platformda çalışmaktadır.
Android,IOS,Windows Phone vb. gibi bir çok mobil işletim
sistemi desteği vardır.
Ionic; HTML,css ve javascript web teknolojilerini kullanmaktadır.
Kullanıcılar
rabilmelidir.

uygulamayı

store’lardan

indirerek

ku-

Kurulum işlemi için herhangi bir ek modül ve/veya program
gerekmemektedir.

Kullanılan Ionic platformunun, dünya çapında geniş “Community Support” u vardır.
Seçilen Ionic platformu “native” seçeneğine en yakın özellikleri barındırmaktadır.
Kullanıcı arayüzü kolayca değiştirilebilir/geliştirilebilir planlanmıştır.
Platformun kendi içinde (built-in) test alt yapısı vardır.

ERGEAR
APP
KONTROL

Gösterge Paneli ile Herşey Elinizin Altında: Tüm kullanıcıların aktivitelerinin gözlemlendiği, alandaki tüm
bisikletlerin kontrol edildiği ver merkezidir. Gösterge panellerinden alınan data direkt olarak web sitesinde anlık
gözlemlenebilmektedir.
Admin Paneli ile Alanta Tam Kontrol: Hizmeti veren kurum tarafından atanacak yetkili tarafından yeni kullanıcı
tanımlanabilen, rol belirlenebilen, rol tanımları modül
bazında yapılabilen, sınırsız kullanıcı tanımlanabilen,
tanımlanan kullanıcıların şifreleri veri tabanı dahil encrypt olarak yazılan, ana kullanıcı dahi şifreleri uygulama
ve veri tabanı üzerinden görüntülenemeyen sanat eseri
sayılabilecek bir modüldür.
Bisiklet Tanımlama ile Kurumunuzun Bisikletlerini Sonsuza Dek Kaydedin: Kurum tarafından hizmete
alınan bisikletler Master App sayesinde tüm sisteme
tanımlanabilmektedir. Tanımlanan bisikletlerden bu
sistemle geçmişe dönük tüm kullanım datası alınabilmekte, kullanan kullanıcıların listeleri raporlanabilmekte, GPS
datası tanımlanabilmekte, kullanım oranları ve süre, kalori ve mesafe cinsinden görülebilmekte, kullanılmayan
veya kötü niyetli kişilerce alınmış olan bisikletler süresiz
pasifleştirilebilmektedir.

Hem Kalori Yakın Hem De Ödül Kazanın: Basamaklı ödül sistemi ile hizmet veren kurumun atayacağı
ödülleri, kalori yakma, süre veya mesafe bazında kullanıcıya tanımlanabilir. Bununla beraber farklı kurumlar
farklı lokasyonlarda ödüller tanımlayabilir. SMS ile ödül
kazanan kullanıcılara bilgi verilen sistem, her türlü suistimale kapalıdır.
Zamanı Aşan Teknoloji: Yüksek yoğunlukta bilgi taşıma işlemini yerine getirebilme ve üretkenlik sağlamaa
üzere yük paylaşımı (Load Balancing), kümeleme
(Clustering), hatalara karşı dayanıklı (Fault Tolerance),
transaction bazında işlem (roll back) özelliklerine, başka
bir ürüne gerek olmaksızın, sahip olan sistemimiz, aynı
anda 10000 kullanıcıya hızını ve kararlılığını koruyarak
hizmet verebilmektedir.
Yüksek Güvenlik: Kurulan uygulama altyapısı “Güvenli İnternet Bağlantısı - (SSH-2)” 2048 bit veri şifreleme
teknolojilerine uygun bir biçimde hazırlanmış olup kullanıcıların sistemde yaptıkları tüm kritik aktiviteler bu
bağlantı üzerinden loglanmaktadır. Log kayıtlarında
işlemi yapan kişi, tarihi, hangi IP den yapıldığı, yapılan
işlemin ne olduğu, üzerinde işlem yapılan kayıt no
gibi bilgilerdir. Ayrıca güvenlik açığı oluşturmamak için
(Cross-site Scripting -XSS) tüm giriş kutularından girilen
metinler kontrol edilip, mütemadiyen doğrulanmaktadır.

Web uygulama platformu olarak ReactJs kullanılmıştır.
Web uygulamaların parlayan yıldızı olan ReactJs Facebook tarafından gelişilmiş bir alt yapıdır.
Bugün 2 milyardan fazla insan Facebook kullanıcısıdır.
Bu kadar yüksek sayıdaki kullanıcıya hizmet veren Facebook bu platformu kullanmakta ve geliştirmeye devam etmektedir.
Raporlama ve data girişlerinde son derece esnek ve hızlıdır.
Ergear Akılı Bisiklet Uygulaması
•
Yönetilebilir,
•
Ölçeklendirilebilir,
•
Güncelleştirilebilir,
•
Genişleyebilir,
Yüksek yoğunlukta bilgi taşıma işlemini yerine getirebilir
ve üretkenlik sağlamak üzere yük paylaşımı (Load Balancing), kümeleme (Clustering), hatalara karşı dayanıklı
(Fault Tolerance), transaction bazında işlem (roll back)
özelliklerine, başka bir ürüne gerek olmaksızın, geliştirilmiştir.
Kullanıcıların sistemde yaptıkları tüm kritik aktiviteler
loglanmaktadır. Log bilgileri yönetici tarafından her zaman
ulaşılabilir ve filtrele durumdadır.

Uygulama altyapısı “Güvenli İnternet Bağlantısı - (SSL)”
teknolojilerine uygun bir biçimde hazırlanmıştır.
Sistem bireysel veya grup halindeki kullanıcılara yönelik
yetki düzeyleri belirleyerek içeriğe ait sorumluluğu dağıtmaya imkan verecek şekilde kurgulanmıştır.
Güvenlik açığı oluşturmamak için (Cross-site Scripting
-XSS) tüm giriş kutularından girilen metinler kontrol edilip,
doğrulanmaktadır.
Uygulama Mikro Servis yapısının kullanımına ve yönetimine izin verilerek geliştirilmiş ve “Docker container” teknolojisinin kullanımına uygundur..
Uygulama kullanılan Web servisleri için hata denetimi ve
izleme fonksiyonları vardır.
Uygulama üzerinde çoklu güncellemeler veya birçok kayıt
üzerinde işlemler yapılıyorsa bu güncellemeler sırasında
diğer sistem fonksiyonları etkilenmeyecek şekilde modellenmiştir.
Synchronous ve asynchronous iletişim modelleri
desteklenmiştir. E-mail (SMTP) protokolü ile text ve veri
iletişimi yapılabilmektedir. FTP Protokolü ile text ve veri
iletişimi yapılabilmektedir.
Http/Https protokolü ile text ve veri iletişimi yapabilmektedir. Süreç esnasında oluşan durumlara bağlı olarak proses roll-back desteklenmektedir.

GPS TABANLI
KONTROL
SİSTEMİ

Sosyal Network
Ergear bisiklet fitness aletinden ziyade spor alışkanlıklarınızı yeniden tanımlayan, aşırı telefon kullanımı gibi
sosyal bir problemi insanların spor yapması için bir sebebe dönüştüren global bir yaşam uygulamasıdır. Bisikleti kullanan insanlar global olarak sosyal bir networke
katılmış olur. Kullanım datalarının diğer kullanıcılar ile
paylaşılabilen bu sistemde hem kendiniz için hem dünya
için iyi bir şeyler yapabilir, aynı zamanda da sosyalleşebilirsiniz.
App kontrol sistemine kayıtlı bisikletlerin tümü global
olarak UTM koordinat sistemine göre sabitlenmiş olup
gelen tüm data hem lokal olarak hem de global olarak
kayıt edilmektedir. Kişinin yapacağı aktivite il, ilçe, mahalle bazında gözlemlenerek kaydedilmektedir. Bu hizmet
sağlayan kuruma sınırları içerisindeki bisikletlerin lokal ve
global kullanım datasına erişme imkânı sağlamaktadır.
Bisiklet montajı yapıldıktan sonra 555 Kanal GPS/GNSS
cihazı vasıtası ile lokasyonu belirlenerek AKL01 Akıllı
Chipset içerisine gömülü bilgi olarak kaydedilmektedir.
Bisikletin üzerindeki QR kodu ile uygulama mobil cihazı
bisiklet ile eşleştirmek sureti ile data kanalını mobil cihazın interneti üzerinden açmaktadır. Lokal olarak gelen
kullanım datası hem database’e hem de mobil cihaza
yazılmaktadır.

Ergear Teknoloji A.Ş. 2016 yılında günümüz dünyası için bir
şeyler yapma arzusu ile kurulmuştur. Genel faaliyet alanları
teknoloji, inşaat ve peyzaj olan firmamız kısa sürede sektörde
tanınan ve aranan bir markaya dönüşmüştür. Kurumsallaşma
sürecinde ciddi adımlarla ilerleyen olan firmamız 26/09/2017
tarihi ile Türk Patent ve Marka Kurumu Ergear markasını tescillemiştir. Klasik uygulamalardan sıyrılarak inşaat ve peyzaj
konularını teknoloji ile harmanlayarak yeni bir anlayış ortaya çıkarmıştır. İnşaat uygulamaları, projelendirme, elektrik
elektronik uygulamaları, mekanik uygulamalar, peyzaj uygulamaları ve üretim danışmanlığı konularında firmamız hizmet
vermektedir.
Teknolojinin ilerlemesinin en büyük destekçisi olan yazılım
sektöründeki gelişmelere sessiz kalamayan firmamız
uygulamalarının ve ürünlerinin software altyapılarının da
desteklenebilmesi için 2018 yılında Ergear Yazılım adıyla
ikinci grup firmasını kurmuştur. Kurulan ikinci firmamız ile
gruplaşma yolunda ilk adımımız atılmıştır.
İnşaat ve Peyzaj alanlarındaki iş kalemlerinin ve imalatların
zamanla artışı ve ürün çeşitliliği gelişen teknolojilerle birlikte
malzeme tedarikini ve uygulamayı birbirinden ayırma ihtiyacı
hasıl olmuştur. Bu sebepten ötürü yine 2018 yılında Ergear
Lojistik firması kurularak Ergear grubun 3. firması da ailemize
katılmıştır.
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