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«Asman Oky»  hojalyk jemgyýeti maglumatlar tehnologiýasy 
boýunça ýurdumyzda birnäçe işleri alyp barýar. Ýerli 
hünärmenlerimiz we daşary ýurtlardaky hyzmatdaş 
kompaniýalarymyz bilen ençeme taslamalary üstünlikli durmuşa 
geçirdik. 

Hojalyk jemgyýetimiziň düzüminde 20-den gowrak hünärmen  
maglumatlar tehnologiýasynyň dürli ugurlary boýunça öz 
başarnyklaryny görkezýärler.

Şu güne çenli 80-den gowrak taslamany üsünlikli durmuşa 
geçirmegimiz netijesinde günüň dowamynda 90 000-e ýakyn 
ulanyjy biziň ýerine ýetiren taslamalarymyzdan peýdalanýar. 

Şeýle hem, toparymyz 7x24, ýagny hepdäniň ähli günleri 24 sagat  
döredilen we ulanyşa göýberilen internet saýtlarynyň tehniki  
goragyny üpjün etmek ýa-da olaryň tehniki auditini geçirmek, 
şeýle hem dowamly kiber hüjümlere garşy goramak hyzmatlaryny 
hem öz müşderilerine hödürleýär. 
  
Ençeme döwlet edaralary we kärhanalar üçin maglumatlar 
tehnologiýasy boýunça ýerine ýetiren çözgütlerimizden başga, 
ýurdumyzda geçirilýän halkara derejedäki çäreleriň hem ençeme 
taslamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmegimiz bizi buýsandyrýar. 

«Asman Oky» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri häzirki 
ýagdaýda dünýäniň maglumat tehnologiýasy boýunça belli 
kompaniýalarynyň alyp barýan işlerine bäsdeşlik, döwrebap, 
innowatiw çözgütleri döretmek we bu taslamalary ýurdumyzyň ähli 
pudaklarynda giňden ulanylmagyny gazanmak ugrunda ençeme 
işler alyp barýar.

BIZ BARADA

Resmi web sahypalary taýýarlamak Kiber hüjümlere garşy gorag Elektron resminama dolanyşygy
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20
Ýerli hünärmen 

>80
Ýerine ýetirilen proýekt

90K
Hergünki ulanyjy

24x7
Kiber gorag
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GORAG 
MERKEZI 24x7
«Asman Oky» hojalyk jemgyýeti hepdäniň ähli günleri 24 sagadyň 
dowamynda maglumat howpsuzlygy boýunça hünärmenleri 
bilen Internet torunyň maglumatlar goragyny üpjün etmek we 
internet saýtlaryny kiber hüjümlere garşy goramak işleri boýunça 
hyzmatlary hödürleýär.

Gorag Hereket Merkezi döredilen we ulanyşa berilen internet 
saýtlarynyň goragyny üpjün etmek bilen bir hatarda, olaryň 
tehniki auditini geçirmek we ätiýaçlyk nusgalaryny döretmek 
işlerini hem ýerine ýetirmäge mümkinçiligi bar. Gorag Hereket 
Merkezinde halkara derejesindäki ulgamlar we «Asman Oky» 
hojalyk jemgyýetiniň düzümindäki ýerli hünärmenler tarapyndan 
taýýarlanylan ulgamlar işjeň ulanylyp biliner.  

WEB SAÝTLARYŇ
NUSGALARYNY DÖRETMEK

GEÇIRILÝÄN ÜÝTGEDIŞLERE
GÖZEGÇILIK ETMEK

SAÝTLARYŇ BAŞ
SAHYPALARYNY YZARLAMAK

DÜRLI NOKATLARDAN AÇYLYŞYNY WE
TIZLIGINI BARLAMAK

ULANYJYLARDAN GELÝÄN ÄHLI
REQUESTLERE GÖZEGÇILIK

TEHNIKI AUDIT IŞLERINI GEÇIRMEK
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NUSGALARY DÖRETMEK WE TÄZELEMEK
Internet saýtlarynyň tehniki goragyny doly talaba laýyk üpjün etmek 
maksady bilen, internet saýtlaryň ätiýaçlyk nusgalary saklanýar 
we olar yzygiderli täzelenýär. Haçan-da, internet saýtynyň içinde 
garaşylmaýan tehniki näsazlyk ýüze çykanda, saýtyň ätiýaçlyk 
nusgasyndan peýdalanyp tehniki taýdan abat durkuna getirmek 
mümkin. 

ÜÝTGEŞMELERE GÖZEGÇILIK ETMEK
Internet saýtlarynyň ählisinde ýerleşdirilýän ähli maglumatlar doly 
gözegçilikde saklanylýar. Rugsatsyz we nädogry maglumatlaryň 
ählisi gözegçilikdäki operatoryň ekranyna çykarylýar. 
Hereketleriň ählisiniň   haýsy URL we Domain-de bolup geçenine 
we üýtgeşmäniň senesine we wagtyna degişli maglumatlar 
operatoryň ekranynda görkezilýär.

ÜÝTGEŞMELERE GÖZEGÇILIK ETMEGIŇ USULLARY:
• Web Crawler Ähli saýtlaryň, baş sahypasyndan başlap, iki 

dereje içindäki sahypalaryny skanirleýär
• Web Data Saýtlaryň HTML, JPG, PDF, TIFF görnüşleri 

saklanýar.
• New Data Sahypanyň täze görnüşi, öňki görnüşi bilen 

deňeşdirilýär.
• User Interface Sahypalaryň üýtgedilen ýerleriniň HTML 

kodlary, üýtgän wagty we URL salgysy ulanyja görkezilýär. 

Maglumat howpsuzlygy

IŞLEÝŞINI WE TIZLIGINI BARLAMAK
Gorag Hereket Merkezi daşary ýurt serwerlerinden, ähli saýtlaryň 
işleýşini we olaryň tizligini barlap durmak işlerini hem ýerine 
ýetirýär. Munuň netijesinde, saýtlaryň her gezekdäki açylyş 
tizliginiň grafikasy, häzirki ýagdaýy we günleriň dowamyndaky 
statistikasy, iň soňky öçen senesi we näçe wagtdan soň öçeni, 
saýtyň statuslarynyň sanawy we olaryň senesi görkezilýär. 

WAF (WEB APPLICATION FIREWALL)
Gelýän requestleriň ähli datalaryna görä barlanyp, haker hüjümi we 
şübheli diýip çaklanýanlary ekranyň WAF böleginde görkezilýär. 
Bu ýerde hem requestleriň sanyna görä grafika çyzylýar. Şeýle 
hem çaklamanyň sebäbi düşündirilýär. Web Application 
Firewall-da her request 120-den köp hüjüme garşy barlanylýar. 

TEHNIKI AUDIT IŞLERINI GEÇIRMEK
Gorag Hereket Merkezinde talaba görä tehniki audit işlerini 
geçirmek işleri hem ýerine ýetirilýär. Tehniki Audit işleriniň çäginde 
internet saýtlaryň programma kodlaryny birnäçe açyklara we bug-
lara görä synagdan geçirilýär. Her skanirlenen saýt üçin Developer 
Report, Quick Report, Affected Items Report, Executive Summary 
Report taýýarlanylýar. Tehniki Audit barlagyny geçirmek üçin 
birnäçe halkara derejesindäki ulgamlardan peýdalanylýar.

>
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HALKARA
ÇÄRELER
«Asman Oky» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzyň çäginde geçirilýän 
ýokary derejeli halkara çäreleriň guramaçylygynda maglumatlar 
tehnologiýasy boýunça hyzmatdaş hökmünde çykyş edip 
gelýär. Halkara çäreleriň resmi web sahypalary, iOS we Android 
programmalary, internet arkaly wideoşekilleriň göni ýaýlymy,  şeýle 
hem geçirilýän çäräniň göwrümine we talabyna laýyklykda ýörite 
çäre üçin niýetlenen dürli görnüşli programmalary taýýarlaýar. 
Halkara çäreleri üçin ýerine ýetirilen işleriň esasylary:

ashgabat2018.com
Agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty

ashgabat2017.com
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary

globaltransportconference.gov.tm
Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahat
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Agyr atletika boýunça Dünýä
çempionatynyň resmi internet saýty

Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesinde, 100-den köp döwletiň 
gatnaşmagynda noýabr aýynda geçiriljek Agyr atletika boýunça 
Dünýä çempionatynyň resmi internet saýty “Asman Oky” hojalyk 
jemgyýeti tarapyndan taýýarlanyldy.

Internet saýtynyň esasy maksady her tapgyra görä aýratynlykda 
üýtgeýär. Birinji tapgyrda bu çempionata gatnaşmak üçin geljek 
daşary ýurtly raýatlar üçin gerek bolan maglumatlar ýerleşdirildi. 
Ýaryş hakynda, syýahatçylyk hakynda, wiza we registrasiýa 
üçin gerek bolan resminamalar ýaryşa gatnaşyjylara we tomaşa 
etmäge gelýän daşary myhmanlara elýeterli edildi.

Saýtyň ikinji tapgyrynda bolsa, has köp petekler, oýunlaryň 
tertibi, şeýle hem Türkmenistanyň adyndan gatnaşjak türgenleriň 
suratlary we maglumatlary ýerleşdiriler. Şeýle hem oýunlaryň 
guramaçylygyndaky hyzmatdaşlar, hemaýatkärler we meýletinçiler 
barada maglumatlar öz ornuny tapar.

Saýtyň üçünji tapgyrynda, ýagny oýunlar döwründe ýaryşlaryň 
tertibi, medallaryň sanawy, ýaryşlaryň netijeleri we netijeleri 
awtomatik usulda saýtda ýerleşdirmek üçin Halkara Agyr atletika 
federasiýasynyň ulgamy bilen integrasiýa işlerini geçirmek göz 
öňünde tutuldy.

Internet saýtynyň tehniki goragy we maglumat howpsuzlygyny 
üpjün etmek üçin ähli taýýarlyklar görülýär. Saýtyň dürli görnüşdäki 
hüjümlere garşy Gorag auditi ýerine ýetiriler. Gorag auditiniň 
netijenamasyna görä saýtyň köpçülige hödürlemäge taýýarlygy 
anyklanylar.

Internet saýtynda ýerleşdirilýän maglumatlaryň üýtgemegini 
monitoring etmek, şeýle hem dürli hüjümlere garşy goramak 
hyzmaty birikdiriler. Bu hyzmat Gorag Hereket Merkezinde 
hepdäniň 7 güni 24 sagat amala aşyrylar.

>
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Aşgabat 2017
Aşgabat şäherinde geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty 
boýunça V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçmegi üçin öz 
goşandymyzy goşmagymyz bizi buýsandyrýar. Türkmenistanyň 
Aragatnaşyk ministrligi, “Türkmentelekom” DEAK we AŞTU 
ÝGPJ-nyň sargamagynda bu halkara möçberdäki uly çäräniň 
jemi 6 görnüşli taslamasyny ýerli hünärmenlerimiz bilen durmuşa 
geçirdik. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa 
oýunlarynyň Resmi web saýtyny, Mobile app-lerini, habarlar 
gullugy üçin ulgamy, oýunlary mahabatlandyrmak üçin Digital 
Ads ulgamy, oýunlar wagty göni ýaýlym wideosyny we bu çäräniň 
maglumat goraglaryny taýýarladyk we oýunlara taýýarlyk 
döwründe we oýunlaryň dowam edýän döwründe birkemsiz 
işlemegini üpjin etdik. Netijede, dünýäniň iň öňdebaryjy sport 
çärelerini gurnaýjy kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk edip, halkara 
tejribe gazandyk.

RESMI INTERNET SAÝTY

MOBILE APPS

HABARLAR GULLUGY

GÖNI ÝAÝLYM WIDEO

GORAG WE SERWERLER

DIGITAL ADS

>
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* Guramaçylyk işleri boýunça 
Trivandi Chanzo, habarlary 
wagtynda ýerleşdirmek 
üçin Laurel, ýaryşlaryň 
netijelerini wagtynda web 
saýta bermek üçin   Atos, 
göni ýaýlym işlerini amala 
aşyrmak üçin bolsa Media 
Luso kompaniýalary bilen 
hyzmatdaşlyk edildi.

Ýüklemek üçin
App Store

Ýüklemek üçin
Play Market
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KORPORATIW 
ÇÖZGÜTLER
Toparymyz döwlete degişli birnäçe edara-guramalaryň, hususy 
kärhanalaryň, telekeçileriň internet saýtlaryny taýýarlamakda 
uly tejribä eýedir. Internet saýtlarynyň dizaýny taýýarlanylanda 
sargyt edýän tarapyň alyp barýan işi göz öňünde tutylyp, web 
dizaýnerlerimiz tarapyndan taslamasy taýýarlanylýar we dizaýn 
bilen utgaşykly media mazmun taýýarlanýar. Internet saýtynyň 
mazmuny hünärmenlerimiz tarapyndan iňlis, rus, türkmen 
dillerinde taýýarlaýar. Şeýle-de, toparymyz dürli iş görnüşleri 
üçin mobile app we interaktiw çözgütleri hem hödürleýär. Ýerine 
ýetirilen taslamalara üç dilde täze mazmun we dizaýn goşmak we 
ähli görnüşde tehniki goldawy bermek dowam etdirilýär.

WEB DIZAÝN

MEDIA MAZMUN TAÝÝARLAMAK

ÜÇ DILDE MAZMUN ÝAZMAK

MOBILE APPS

TEHNIKI GOLDAW

INTERAKTIW ÇÖZGÜTLER
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AŞTU>

ŞAHSY OTAG

TEHNIKI GOLDAW

RESMI INTERNET SAÝTY

Tehniki toparymyz we döredijilik toparymyz tarapyndan ýakynda 
uly taslamalaryň birini tamamladyk. Hünärmenlerimiz Aşgabat 
şäher telefon ulgamynyň müşderileri üçin niýetlenen “Şahsy otag” 
programmasyny, hem-de www.agts.tv salgysynda edaranyň 
internet sahypasyny taýýarladyk.

ŞAHSY OTAG
Şahsy otag arkaly müşderiler öz hasabyna girip birikdirilen 
hyzmatlarynyň sanawyny, olaryň hasabyny, şeýle hem açyk bolan 
goşmaça hyzmatlaryny görüp bilerler. Şeýle hem programma 
HalkBank ulgamy bilen integrasiýa edilip, müşderileriň ulanýan 
hyzmatlary üçin töleglerini online ýerine ýetirip bilmegi doly ýola 
goýuldy. Şahsy otag müşderilere Android we iOS ulgamlarynda 
elýeterli.

RESMI INTERNET SAÝTY
“Aşgabat şäher telefon ulgamy”  ÝGPJ   aragatnaşyk operatory 
bolup, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryna, şeýle hem edara-
kärhanalaryna internet, IPTV, CDMA we telefon hyzmatlaryny 
hödürleýär. Bu hyzmatlaryň nyrhnamalary, birikdirmek 
üçin gollanmalar, şeýle hem kassalary özünde jemleýän 
internet saýdyny ulanyşa göýberdik. Internet saýtda Ethernet 
tehnologiýasyny goldaýan ýaşaýyş jaýlaryň sanawy we beýleki 
gerek bolan maglumatlar bar.

TEHNIKI GOLDAW
Taýýarlanan “Şahsy otag” programmasyna we internet saýtyna 
toparymyz tarapyndan gije-gündiziň dowamynda goldaw 
berilýär. Internet saýty üçin bolsa ýerleşdirilmeli täzelikler we 
habarlar üç dilde taýýarlanylýar, mazmunlar wizual posterler bilen 
baýlaşdyrylýar we internet saýtynda ýerleşdirilýär.
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Ýüklemek üçin
App Store

Ýüklemek üçin
Play Market

* Aşgabat şäher telefon ulgamyna degişli ähli täzelikler
         www.agts.tv salgysynda 



Deňiz porty
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň resmi internet saýtyny 
taýýarlamak bilen birlikde, ondaky ähli ýerleşdirilen maglumatlary 
üç dilde taýýarlamak, suratlary düşürmek we karta ulgamyny 
döretmek boýunça birnäçe işler, toparymyz tarapyndan ýerine 
ýetirildi. Saýtyň esasy bölegi interaktiw kartadan ybarat bolup, 
ol ýerde terminallara we meýdançalara degişli giňişleýin 
maglumatlar ýerleşdirildi. Şeýle hem, Türkmenistanyň logistika 
ulgamyna degişli habarlar, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň 
täzelikleri toparymyz tarapyndan taýýarlanyp yzygiderli internet 
saýtyna ýerleşdirilýär. 

>DEŇIZ ULAGLARYNYŇ HEREKETI

KORPORATIW EMAIL

INTERAKTIW KARTASY
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* Türkmenbaşy Halkara deňiz portyna degişli ähli täzelikler
        www.turkmenbashiseaport.tm salgysynda



MOK
Toparymyz tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň biri hem 
Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň internet saýtydyr. 
Bu saýtda ýurdumyzyň olympiýa oýunlaryna degişli sport 
federasiýalaryň maglumatlary, ýurdumyzyň çykyş eden olimpiýa 
oýunlarynyň netijenamalary we habarlary, olympiadalara degişli 
umumy habarlar 3 dilde taýýarlanylyp ýerleşdirildi. Saýtyň içindäki 
maglumatlaryň jemlenmeginde Halkara Olimpiýa komiteti bilen 
hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Olimpiýa şäherçesiniň binalary 
hakynda maglumatlara we suratlara orun berildi.

>
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* Milli Olimpiýa komitetiniň resmi internet saýdy
        www.olympiс.tm
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Biziň taýýarlan Resminama dolanyşygymyz siziň kärhanaňyzyň 
resminamalar bilen ýüze çykýan meseleleriniň ählisine çözgüt 
bolup biljek wezipelerine eýedir. 

Has öňe gidişlige şaýat bolup biljek professional kärhanalaryň 
ençemesiniň, öz gymmatly wagtlaryny resminamalaryň 
ýerleşýän ýerlerini gözlemek, olary ilkinji we soňky wersiýalaryny  
deňeşdirmek we kärhananyň düzümindäki bölümleriň arasynda 
resminamalary paýlamak ýaly işlere sarp edýändigi anyklandy. 

Biziň size hödürleýän innowatiw çözgüdimizde kärhana giriş 
we çykyş hatlary senelere, bölümlere, ugurlara we beýleki 
kärhanalara görä gözegçilikde saklamak mümkin.

WERSIÝALARYŇ GÖZEGÇILIGI
Elektron Resminama gözegçiliginiň mümkinçiliklerinden 
peýdalanyp başlanyňyzdan soň taýýarlan resminamalaryňyzyň 
ilkinji we soňky wersiýalaryna beren adyňyzy we ol faýllary nirede 
ýerleşdirendigiňizi ýatda saklamak zerurlygy doly aradan aýrylýar. 
Haçan-da ulanyjy bar bolan görnüşiň üstüne täze üýtgeşme 
girizende, täze görnüş üýtgeşme girizilen senesi bilen ýatda 
saklanýar. Düzediş girizilen köne wersiýa hem ulanyjylar üçin 
elýeterli bolýar.

RESMINAMALARYŇ ELÝETERLILIGI
Her edara gelip gowşan ýa-da edaradan başga ýere iberilen 
hatlaryň ählisi diňe degişli bölümiň gözegçiliginde bolýar. Diňe  
edara-kärhananyň ýolbaşçylary ähli hatlara gözegçilik etmek 
hukugyna eýe bolup galýar. Öz bölümine degişli bolmaýan 
resminamalar hakyndaky maglumatlar we olara degişli gürrüňlere 
işgärleriňiz gymmatly wagtyny sarp etmez.

TOPAR BOLUP IŞLEMEK
Elektron Resminama Dolanyşygynyň ýene-de bir ýeňilligi 
topar bolup taýýarlanylýan resminamalaryň, teklipleriň we 
taslamalarynyň ýeňillik bilen işlenilmegidir. Bu ýerde toparlaryň 
tekliplerini seljermäge etmäge ýa-da topar agzalaryna degişli 
işleri bölüp bermäge şert döredilen.  

DÜŞÜNDIRIŞLER WE TESWIRLER
Ýerine ýetirilen işleriň netijenamalary, gelen resminamalar hakynda 
pikirler, iberiljek resminamalara ýazylmaly mazmun hakynda 
teklipler, hat-da resminamany taýýarlan adama aýdylmaly sag 
bolsunlar Düşündirişler we teklipler bölüminde mümkin.

VERIDOCS
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GIRIŞ HATLAR

ÇYKYŞ HATLAR

IÇKI RESMINAMALAR

* VeriDocs elektron resminama dolanşygy aşakdaky görnüşli 
hatlary dolandyrmak üçin niýetlenip, edara-kärhanalaryň 
talaplaryna görä doly türkmen dilinde taýýarlandy



+993 (12) 21-99-51
box@asmanoky.com
82 jaý, Atatürk (1972) köçesi
Aşgabat, Türkmenistan
744000

ELIŇIZDÄKI KITAPÇANYŇ IÇINDE ÝERLEŞDIRILEN MAGLUMATLARYŇ ÄHLISINIŇ HUKUGY «ASMAN OKY» HOJALYK JEMGYÝETINE DEGIŞLIDIR. KITAPÇANYŇ IÇINDE ÝERLEŞDIRILEN 
MAGLUMATLARY, WIZUAL MATERIÝALLARY WE PIKIRLERI EÝEÇILIK HUKUGYNY GORAÝAN GURAMA SALGYLANMAZDAN ULANMAK RUGSAT BERILMEÝÄR. KITAPÇANY BÖLEKLEÝIN 
ÝA-DA TUTUŞLAÝYN KÖPELTMÄGE HEM-DE INTERNET ULGAMYNDA PAÝLAŞMAGA RUGSAT BERILMEÝÄR. 

www.asmanoky.com


