
9. A szakmai követelmények leírása: 
 

9.1. Nem modulszerű felépítés esetén: 
 

 Készségek, képességek  Ismeretek Elvárt viselkedésmó- Önállóság és felelős- 

    dok, attitűdök ség mértéke 

 Üzemelteti és telepíti a Alapszinten ismeri az elter- Elkötelezett a legjobb Képes útmutatással szer- 
 különböző típusú szerver- jedt szerverarchitektúrákat  gyakorlatoknak megfele- verarchitektúrákat telepí- 

 architektúrákat. és alapvető szerverüzemel- lő rendszerek építésére, 

teni, önállóan 

frissítéseket 

  tetési ismeretekkel rendel- telepítésére és üzemelte- telepíteni, feladatokat 

   kezik. tésére. ütemezni, szolgáltatáso- 

     kat karbantartani, logokat 

     olvasni és elemezni, rea- 

     gálni a felmerülő esemé- 

     nyekre. 
      

 Bonyolultabb feladatokat Készség szinten ismeri a Motivált abban, hogy jól Egyedül képes olyan 

 automatizál shell scriptek shell-programozást. olvasható, jól dokumen- script könyvtárakat létre- 

 segítségével, azokat a   tált, és mások által köny- hozni, melyeket mások is 

 szerveradminisztráció   nyen továbbfejleszthető könnyen tudnak alkal- 

 során alkalmazza. Scripte-   scripteket készítsen. mazni. 

 ket készít és oszt meg     

 munkatársaival.     
      

 Alapfokú hálózati admi- Tisztában van a hálózati Törekszik a legjobb gya- Útmutatás nélkül tud a 

 nisztrációs feladatokat kommunikáció alapvető korlatoknak megfelelő 

tervezői igényeknek 

meg- 

 végez. Elemzi a hálózati módozataival, szabványai- hálózati rendszert kiépí- felelő hálózatot kialakíta- 

 adatforgalmat.  val és felépítésével. teni és üzemeltetni. 
ni és üzemeltetni. 

Önálló- 

     

an képes elemezni a 

háló- 

     zati adatforgalmat. 

      

SQL szervereket telepít és Alapszinten ismer egy SQL Elkötelezett abban, hogy Önállóan képes SQL 

felügyel. Elhárítja az SQL szervert mind üzemeltetés, az általa karbantartott lekérdezéseket írni, jogo- 

szervereken felmerülő mind adatbázis adminiszt- SQL szerverek jól do- 

sultságot beállítani, 

kimu- 

hibákat. ráció szempontjából. kumentáltak legyenek, és tatásokat készíteni SQL 

  a legjobb gyakorlatnak szerverekről. Kielégíti a 

  megfelelően legyenek mentés és visszaállítási 

  telepítve és karbantartva. iránti igényeket. 

Összetett alkalmazásokat Ismeri az elterjedt szoftver- Törekszik az alkalma- Önállóan tud alkalmazás- 

futtat alkalmazásszervere- architektúrákat és az al- zásszerverek legjobb szervert telepíteni, és 

ken. kalmazásszerverek műkö- gyakorlatnak megfelelő mások által fejlesztett, 

 dését. üzemeltetésére. összetett alkalmazásokat  

   futtatni azokon. 

Elemzi az IT folyamato- Alapvető ismeretekkel Szem előtt tartja az in- Javaslatot tesz az IT fo- 
kat, elősegíti a szabványo- rendelkezik az informatikai formatikai rendszerek lyamatok szabványosítá- 

sítás folyamatának elindí- rendszerek üzemeltetéséről szabványos üzemelteté- sára, az elemzett adatok 

tását. és fejlesztésére szolgáló sét és fejlesztését a leg- alapján. 

 módszertanokról. Ismeri az  jobb gyakorlatok megva-  

 IT szolgáltatásbiztonság lósításával.  

 alapjait.   



    

Alapszinten használ és Tisztában van a Elkötelezett a rugalmas, Önállóan képes 

adminisztrál virtualizáció/konténerizáció biztonságos, és gazdasá- virtualizált/konténerizált 
virtualizált/konténerizált különböző szintjeivel és gosan üzemeltethető rendszereket telepíteni. 

erőforrásokat és szolgálta- lehetőségeivel. rendszerek kialakítására.  

tásokat.    

Alapfokon használja és Ismer egy elterjedt felhő Motivált a legjobb gya- Önállóan adminisztrál 
adminisztrálja a felhő ala- alapú rendszert és tisztában korlatoknak megfelelő egy részben vagy egész- 

pú szolgáltatásokat. van annak főbb szolgáltatá- felhő alapú rendszer 

ben felhő alapú 

rendszert. 

 saival. kiépítésében, telepítésé-  

  ben és üzemeltetésében.   

Különféle operációs rend- Ismer többféle szerverarc- Törekszik a legjobb gya- 
Irányítás mellett telepít 

és 

szerekben hozzáférést, hitektúrát, alapfokon tud korlatnak megfelelő önállóan alapfokú kar- 

erőforrásokat és költsége- adminisztrálni különféle rendszer építésére, tele- bantartási feladatokat  

ket szabályoz, felügyeletet operációs rendszereket és pítésére és üzemeltetésé- 
végez különféle 

operációs 

végez és kimutatásokat disztibúciókat. re. rendszerek és 

készít.   disztibúciók esetében. 
     

 

 


