Szakmai tárgyak (szakgimnáziumi):
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető
Foglalkoztatás I. (5/13, 2/14)
Mivel a tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, elvárás, hogy tudjanak idegen nyelven
személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz
kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni, szakmai önéletrajzot és a
motivációs levelet írni, illetve munkaszerződések és munkaköri leírások tartalmát értelmezni.
Követelmény a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a
legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások ismerete, alkalmazása.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés.
A vizsga alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltéséből, szimulált állásinterjúból, a
felsorolt témakörökről folytatott beszélgetésből, munkaszerződés-értelmezési szövegértés
feladatból, valamint motivációs levél és önéletrajz írásával kapcsolatos feladatokból állhat.

Foglalkoztatás II. (5/13, 2/14)
5/13. illetve 2/14. évfolyamon
Munkajogi alapismeretek
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés,
munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás,
munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége
(vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az
új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerőkölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás
(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői
jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes
munka.
Munkaviszony létesítése
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai,
elállás szabályai, próbaidő.

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei,
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és
munkaviszony.
Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
Munkanélküliség
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások,
kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás
főbb szabályai.
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás,
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének,
megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.

Hálózatok I. (10, 11, 12, 1/13)
10. és 1/13. évfolyam
Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja
 Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása
 Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet,
SSH)
 Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése
 Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása
 Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert).
IP-címzés a gyakorlatban
 Számrendszerek közötti átváltások (10, 2, 8, 16)
 IPv4 címek azonosítása és osztályozása
 IPv6 címek ábrázolása, rövidítése
 Alhálózatok használata, konfigurálás
 Változó hosszúságú alhálózati maszk kiszámítása
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz
 PDU-k elemzése
 MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja
 Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése, tesztelése
 Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz
 Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel
 Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz
 Vezeték nélküli kliens konfigurálása
Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés
 Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései
 Forgalomirányító kezdeti konfigurálása
 Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása
 Statikus és dinamikus forgalomirányítás (RIP)
 TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom
elfogására alkalmas szoftverrel
 Portszámok szerepe
11. és 1/13. évfolyam
Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés
 IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas
szoftverrel
 Állomás csomagtovábbítási döntései
 Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése
 A forgalomirányító összetevőinek azonosítása
 Csatlakozás a forgalomirányítóhoz
 A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése
 Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása
 Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése
 Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas
szoftverrel
IP-címzés a gyakorlatban







Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása
Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja
EUI-64 módszer használata
Dinamikus és statikus link-local címek
Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság
 Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok
 Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése
 FTP parancssori és böngészőben történő használata
 Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás
 Naplózás
 Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások
 SSH engedélyezése és konfigurálása
Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata
 Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése
 Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása
 Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás
 Kapcsolók felügyeletének megvalósítása
 SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése
 Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás
 Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése
 Trönk kapcsolatok konfigurálása, ellenőrzése
Statikus és dinamikus forgalomirányítás
 Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése
 Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez
 Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése
12. és 1/13. évfolyam
Statikus és dinamikus forgalomirányítás
 VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása
 VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és
hibaelhárítás
 VLAN hibakeresés és hibajavítás
 IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak
konfigurálása
 Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak
konfigurálása
 IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése
 RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata
A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés
 Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata
 ACL-ek elhelyezésének tervezése
 Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése
 Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése
 IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen
 ACL-ek módosítása




A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése
IPv4 ACL-ek hibaelhárítása

IP szolgáltatások a gyakorlatban
 DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása
 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
 DHCPv4 konfigurálása több LAN számára
 DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás
 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
 IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei
 Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése
 NAT hibaelhárítás.

Hálózatok I. gyakorlat (10, 11, 12, 1/13)
10. évfolyam
Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja
 Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása
 Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet,
SSH)
 Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése
 Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása
 Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert).
IP-címzés a gyakorlatban
 Számrendszerek közötti átváltások (10, 2, 8, 16)
 IPv4 címek azonosítása és osztályozása
 IPv6 címek ábrázolása, rövidítése
 Alhálózatok használata, konfigurálás
 Változó hosszúságú alhálózati maszk kiszámítása
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz
 PDU-k elemzése
 MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja
 Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése, tesztelése
 Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz
 Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel
 Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz
 Vezeték nélküli kliens konfigurálása
Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés
 Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései
 Forgalomirányító kezdeti konfigurálása
 Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása
 Statikus és dinamikus forgalomirányítás (RIP)
 TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom
elfogására alkalmas szoftverrel
 Portszámok szerepe
11. évfolyam

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés
 IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas
szoftverrel
 Állomás csomagtovábbítási döntései
 Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése
 A forgalomirányító összetevőinek azonosítása
 Csatlakozás a forgalomirányítóhoz
 A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése
 Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása
 Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése
 Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas
szoftverrel
IP-címzés a gyakorlatban
 Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása
 Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja
 EUI-64 módszer használata
 Dinamikus és statikus link-local címek
 Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás
Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság
 Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok
 Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése
 FTP parancssori és böngészőben történő használata
 Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás
 Naplózás
 Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások
 SSH engedélyezése és konfigurálása
Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata
 Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése
 Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása
 Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás
 Kapcsolók felügyeletének megvalósítása
 SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése
 Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás
 Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése
 Trönk kapcsolatok konfigurálása, ellenőrzése
Statikus és dinamikus forgalomirányítás
 Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése
 Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez
 Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése
12.évfolyam
Statikus és dinamikus forgalomirányítás
 VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása
 VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és
hibaelhárítás
 VLAN hibakeresés és hibajavítás
 IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak
konfigurálása



Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak
konfigurálása
 IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése
 RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata
A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés
 Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata
 ACL-ek elhelyezésének tervezése
 Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése
 Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése
 IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen
 ACL-ek módosítása
 A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése
 IPv4 ACL-ek hibaelhárítása
IP szolgáltatások a gyakorlatban
 DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása
 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
 DHCPv4 konfigurálása több LAN számára
 DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás
 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
 IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei
 Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése
 NAT hibaelhárítás.
1/13. évfolyam
Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja
 Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása
 Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet,
SSH)
 Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése
 Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása
 Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert).
IP-címzés a gyakorlatban
 Számrendszerek közötti átváltások (10, 2, 8, 16)
 IPv4 címek azonosítása és osztályozása
 IPv6 címek ábrázolása, rövidítése
 Alhálózatok használata, konfigurálás
 Változó hosszúságú alhálózati maszk kiszámítása
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz
 PDU-k elemzése
 MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja
 Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése, tesztelése
 Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz
 Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel
 Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz
 Vezeték nélküli kliens konfigurálása
Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés
 Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései
 Forgalomirányító kezdeti konfigurálása





Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása
Statikus és dinamikus forgalomirányítás
TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom
elfogására alkalmas szoftverrel
 Portszámok szerepe
IP-címzés a gyakorlatban
 Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása
 Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja
 EUI-64 módszer használata
 Dinamikus és statikus link-local címek
 Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás
Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság
 Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok
 Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése
 FTP parancssori és böngészőben történő használata
 Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás
 Naplózás
 Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások
 SSH engedélyezése és konfigurálása
Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata
 Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése
 Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása
 Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás
 Kapcsolók felügyeletének megvalósítása
 SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése
 Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás
 Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése
 Trönk kapcsolatok konfigurálása, ellenőrzése
Statikus és dinamikus forgalomirányítás
 Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése
 Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez
 Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése
IPv4 forgalomirányító tábla elemzése
 VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása
 VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és
hibaelhárítás
 IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak
konfigurálása
 Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak
konfigurálása
 IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése
 IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése
 IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése
 Statikus útvonalak hibaelhárítás
 RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata
 Passzív interfészek konfigurálása
 Hálózati konvergencia vizsgálata

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés
 Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata
 ACL-ek elhelyezésének tervezése
 Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése
 Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése
 IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen
 ACL-ek módosítása
 A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése
 IPv4 ACL-ek hibaelhárítása
IP szolgáltatások a gyakorlatban
 DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása
 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
 DHCPv4 konfigurálása több LAN számára
 DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás
 DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
 IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei
 Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése
 NAT hibaelhárítás.

Hálózatok II. (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Legyenek képesek egy nagyobb és összetettebb hálózatot tervezni és méretezni úgy, hogy a
hálózatban egy eszköz vagy kapcsolat meghibásodása a legkisebb kiesést okozza. Továbbá
ismerjék a WLAN és a WAN hálózatokra fókuszálva a technológiák, a hálózatokban
szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, a redundancia
megvalósítás, valamint a hálózatbiztonság, a hálózat monitorozás és hibaelhárítás elméleti
alapjait. Képesek legyenek a hálózat méreteinek megfelelő forgalomirányítás megtervezésére,
a protokoll kiválasztására.
Redundancia szükségessége és megoldásai
- Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben
- Hibatartomány meghatározása
- LAN redundancia jelentősége, szerepe, megvalósítási lehetősége
- OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémái
- Redundáns kapcsolt hálózat protokolljai
- Feszítőfa protokoll (STP) feladata és működése
- Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) feladata és működése
- PVST+ áttekintése
- STP hibakeresés
- Forgalomirányító redundancia szükségessége, lehetőségei
- First Hop Redundancy Protocols (FHRP) feladata és működése
- Hot Standby Router Protocol (HSRP) feladata és működése
- Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) feladata és működése
- EtherChannel port összevonás előnyei, megvalósítása, konfigurációja
- Port Aggregation Protocol (PAgP) és Link Aggregation Control Protocol (LACP)
működése
Vezeték nélküli LAN
- Vezeték nélküli LAN (WLAN) szabványok, technológiák

-

WLAN összetevők
WLAN topológiák
WLAN működése, megvalósítása
WLAN biztonság (támadási típusok, védelem)

Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás
- Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 működése
- OSPF szomszédsági viszony
- DR/BDR választás menete
- OSPF területek jelentősége
- Többterületű OSPF működése
- OSPF hibaelhárítás
- EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata
- EIGRP működése, szomszédsági viszonyok
- EIGRP szomszédtábla, topológiatábla, irányítótábla
- DUAL algoritmus
- EIGRPv6
- EIGRPv4 és EIGRPv6 ellenőrzése
- BGP tulajdonságai, szerepe, feladata
WAN technológiák és kapcsolatok
- A WAN és az OSI modell kapcsolata
- WAN összetevők és eszközök
- WAN csatlakozási módok
- Soros kommunikációs szabványok
- PPP működése
- PPP hitelesítés megvalósítási lehetőségei
- Frame Relay alapok
- Hálózati címfordítás (NAT) megvalósítása
- PPPoE protokoll feladata, működése, beállítása
- eBGP szerepe, feladata, alapszintű beállítása
Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás
- LAN biztonsági beállítások
- Site-to-site VPN feladata, lehetőségei
- Remote-access VPN feladata, lehetőségei
- DMVPN működése, feladata, lehetőségei
- Generic Routing Encapsulation (GRE) feladata, működése
- IPsec keretrendszer feladata, működése
- Syslog protokoll működése, üzenetformátumok
- NTP protokoll jelentősége
- SNMP és SNMPv3 protokoll működése, feladata
- Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök áttekintése
- Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint
- Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása
- Viszonyítási alap jelentősége
- QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége
- Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok
- IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás
- Porttükrözés használata hálózat monitorozáshoz
- Hálózat programozás, mint új tendencia, megjelenése

Hálózatok II. gyakorlat (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Redundancia megvalósítása kapcsolt hálózatokban
- Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben
- Hálózati operációsrendszerek telepítése
- Hibatartomány meghatározása
- OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémáinak
meghatározása
- Redundáns kapcsolt hálózat kiépítése
- Feszítőfa protokoll (STP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd
választásának befolyásolása
- Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd
választásának befolyásolása
- Rapid PVST+ konfigurálása
- STP hibakeresés
- Forgalomirányító redundancia tervezése
- First Hop Redundancy Protocols (FHRP) protokollok konfigurálása és ellenőrzése
- EthreChannel konfigurálása, ellenőrzése
- EthreChannel hibakeresés
Vezeték nélküli LAN megvalósítása
- Vezeték nélküli LAN (WLAN) megvalósítása
- WLAN eszközök (vezeték nélküli forgalomirányító, hozzáférési pont, kliens)
konfigurálása
- Hibakeresés WLAN hálózatban
- Hibaelhárítás WLAN hálózatban
Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás megvalósítása
- Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 beállítása
- OSPF működésének ellenőrzése és hibajavítás
- DR/BDR választás befolyásolása
- Többterületű OSPF konfigurálása, ellenőrzése
- Többterületű OSPF hibaelhárítás
- EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata
- EIGRP konfigurálása IPv4 hálózatban
- EIGRP konfigurálása IPv6 hálózatban
- EIGRPv4 és EIGRPv6 működésének ellenőrzése, hibajavítás
- BGP tulajdonságai, szerepe, feladata, konfigurálása
WAN technológiák és WAN kapcsolatok megvalósítása
- PPP kapcsolat konfigurálása
- PPP kapcsolat ellenőrzése és hibaelhárítás
- PPP hitelesítés konfigurációja
- PPP hitelesítés ellenőrzése és hibaelhárítás
- PPPoe konfigurálása
- eBGP konfigurálása
Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás
- Generic Routing Encapsulation (GRE) konfigurálása és hibaelhárítás
- Syslog monitorozás konfigurálása, ellenőrzés és hibajavítás
- NTP konfigurálása

-

SNMP konfigurálása, ellenőrzése, hibajavítás
Porttükrözés használata a hibaelhárításban
Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök használata
Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint
Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása
Viszonyítási alap készítése
QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége
Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok
IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás

Irodai szoftverek (12)
12. évfolyam
Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek
Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok:
- szöveges dokumentum formátumok;
Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül:
- keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy formátum megadásával;
- dokumentumok különböző nézetei;
- hivatkozások, könyvjelzők.
Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:
- oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések;
- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások;
- sablonok, stílusok, stíluskészletek;
- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei;
- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők lehetőségei;
- speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás;
- jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei.
Nagyméretű dokumentumok kezelése:
- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek;
- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;
- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások.
Objektumok a szöveges dokumentumban:
- képek, ábrák, alakzatok;
- diagramok, szervezeti diagramok;
- képletszerkesztő;
- táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek.
Makrók:
-

makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése;
makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása;
makrókban használható programozási- és adatszerkezetek;
makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása.

Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek
Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok:
- munkafüzet natív formátumai;
- importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;
Navigáció lehetőségek a táblázaton belül:

-

keresés munkafüzetekben;
hivatkozások, könyvjelzők, név mezők.

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:
- oldalbeállítások;
- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése;
- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése;
- feltételes formázások lehetőségei;
- adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának lehetőségei;
- sablonok, stíluskészletek;
- egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai;
- élőfej, élőláb, vízjel;
- munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők használata;
- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, alkalmazási területei.
Képletek, függvények:
- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása;
- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre;
- név mező használata hivatkozásként képletekben;
- összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei;
- függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai.
Szűrés, rendezés:
- irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai;
- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint;
- duplikátumok eltávolítási lehetőségei.
Objektumok beillesztése:
- képek, ábrák, alakzatok;
Diagramok létrehozása, formázása
- grafikonok és diagramok;
- diagramstílusok;
- diagramok tulajdonságai;
- sor- és oszlopadatok alkalmazása.
Makrók használata:
- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése;
- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása;
- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek;
- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása.
Irodai szoftverek integrált használata
- szöveges dokumentumba ágyazott, csatolt táblázatok és diagramok használata.

Irodai szoftverek gyakorlat (12)
12. évfolyam
Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek
Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok:
- szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok kezelésének
lehetőségei;
- a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek
testreszabása.

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül:
- dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott szöveg vagy
formátumbeállítása segítségével;
- dokumentum nézetek célszerű használata;
- hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása.
Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:
- oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos tördelések;
- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások;
- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása;
- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei;
- stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása;
- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők alkalmazása;
- speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus javítás
alkalmazása, beállításainak módosítása;
- jelszóvédelem alkalmazása.
Nagyméretű dokumentumok kezelése:
- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése;
- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;
- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások kezelése.
Objektumok beillesztése:
- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása;
- diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása;
- képletszerkesztő használata;
- táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek
alkalmazása.
Nyomtatási lehetőségek:
- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása;
- nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás).
Makrók használata:
- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése;
- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása
- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása.
Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek
Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok:
- táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok kezelésének
lehetőségei, importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;
- a táblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek
testreszabása.
Navigációs lehetőségek a táblázaton belül:
- keresés munkafüzetekben;
- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása.
Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:
- oldalbeállítások módosítása;
- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése;
- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése;

-

feltételes formázások létrehozása;
adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése;
formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása;
egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása;
élőfej, élőláb, vízjel;
munkafüzet tulajdonságainak beállítása, egyéni mezők felvétele, használata;
munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, alkalmazása.

Képletek, függvények:
- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása;
- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre;
- név mező használata hivatkozásként képletekben;
- összesítések, részösszegek használata;
- függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása.
Szűrés, rendezés:
- autoszűrők alkalmazása;
- irányított szűrések;
- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint;
- duplikátumok eltávolítása.
Objektumok beillesztése:
- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása;
Diagramok létrehozása, formázása
- grafikonok és diagramok létrehozása, formázása;
- váltás diagramstílusok között;
- diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése;
- váltás sor- és oszlopadatok között.
Nyomtatási lehetőségek:
- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása;
- nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, cellarácsokkal, ismétlődő
sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók).
Makrók használata:
- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése;
- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása;
- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása.

IT alapok (9, 10, 1/13)
9. évfolyam
Munka- és környezetvédelmi alapismeretek
Általános munkabiztonsági előírások, szabályok.
Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei.
Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása.
Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei.
Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök.
Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi.
Elektronikus hulladékok kezelése.
Bevezetés a számítógépes architektúrákba
Kettes- és tizenhatos számrendszer.

Neumann-elvű számítógép felépítése.
Hardver és firmware fogalma.
Számítógép házak és tápegységek.
Processzortípusok, foglalatok.
Hőelvezetési technológiák.
Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése.
Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik.
BIOS feladatai, beállításai.
Input perifériák, KVM kapcsolók.
Háttértárak és típusaik.
Merevlemezek adattárolási struktúrája.
Redundáns adattárolás fogalma, RAID.
Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik.
Nyomtatók típusai, működési elveik.
Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik.
Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása.
Szkennerek típusai, működési elveik.
Multifunkciós nyomtatók.
Szoftverismeret
Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása.
Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL.
Operációs rendszer fogalma, feladatai.
Operációs rendszerek típusai és jellemzőik.
GUI és CLI felhasználói felületek.
Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai.
Partíció fogalma, típusai.
Formázás, fontosabb fájlrendszerek.
Rendszerbetöltés folyamata.
Windows indítási módok.
Regisztráció adatbázis.
Multi-boot rendszerek.
Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak.
Fájlkiterjesztések és attribútumok.
Vezérlőpult beállításai.
10. évfolyam
Bevezetés a számítógépes architektúrákba
Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok.
Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai.
Hálózati topológiák.
Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC).
Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása.
Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák.
Dokkoló állomás és portismétlő funkciója.
Hordozható eszközök hardverelemei.
Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok.
Szoftverismeret
Archiválási módok.
Kliensoldali virtualizáció, hypervisor.
Hordozható eszközök operációs rendszerei.

Levelezési protokollok.
Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások.
Hibakeresési folyamat lépései.
Információtechnológia biztonság alapjai
Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware).
Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen.
Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás).
Megtévesztési technikák (social engineering, phishing).
Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei.
Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai.
Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei.
Biztonsági szabályzat.
Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés).
Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme.
Tűzfalak feladata, típusai.
Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek.
IT eszközök fizikai védelme.
13 évfolyam
Munka- és környezetvédelmi alapismeretek
Általános munkabiztonsági előírások, szabályok.
Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei.
Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása.
Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei.
Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök.
Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi.
Elektronikus hulladékok kezelése.
Bevezetés a számítógépes architektúrákba
Kettes- és tizenhatos számrendszer.
Neumann-elvű számítógép felépítése.
Hardver és firmware fogalma.
Számítógép házak és tápegységek.
Processzortípusok, foglalatok.
Hőelvezetési technológiák.
Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése.
Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik.
BIOS feladatai, beállításai.
Input perifériák, KVM kapcsolók.
Háttértárak és típusaik.
Merevlemezek adattárolási struktúrája.
Redundáns adattárolás fogalma, RAID.
Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik.
Nyomtatók típusai, működési elveik.
Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik.
Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása.
Szkennerek típusai, működési elveik.
Multifunkciós nyomtatók.
Szoftverismeret
Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása.

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL.
Operációs rendszer fogalma, feladatai.
Operációs rendszerek típusai és jellemzőik.
GUI és CLI felhasználói felületek.
Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai.
Partíció fogalma, típusai.
Formázás, fontosabb fájlrendszerek.
Rendszerbetöltés folyamata.
Windows indítási módok.
Regisztráció adatbázis.
Multi-boot rendszerek.
Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak.
Fájlkiterjesztések és attribútumok.
Vezérlőpult beállításai.
Bevezetés a számítógépes architektúrákba
Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok.
Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai.
Hálózati topológiák.
Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC).
Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása.
Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák.
Dokkoló állomás és portismétlő funkciója.
Hordozható eszközök hardverelemei.
Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok.
Szoftverismeret
Archiválási módok.
Kliensoldali virtualizáció, hypervisor.
Hordozható eszközök operációs rendszerei.
Levelezési protokollok.
Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások.
Hibakeresési folyamat lépései.
Információtechnológia biztonság alapjai
Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware).
Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen.
Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás).
Megtévesztési technikák (social engineering, phishing).
Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei.
Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai.
Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei.
Biztonsági szabályzat.
Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés).
Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme.
Tűzfalak feladata, típusai.
Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek.
IT eszközök fizikai védelme.

IT alapok gyakorlat (9, 10, 1/13)
9. évfolyam és 1/13. évfolyam
Biztonságos labor- és eszközhasználat
Számítógép-szerelés eszközei és használatuk.
Antisztatikus eszközök szabályszerű használata.
Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata.
Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata.
Számítógép összeszerelése
Számítógép szakszerű szétszerelése.
Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása.
Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata.
Tápegység telepítése.
Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése.
Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása.
Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása..
BIOS funkciója és beállításai.
Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban.
Számítógép alkatrészek cseréje.
Telepítés és konfigurálás
Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása.
Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése.
Particionálás.
Kötetek formázása.
Operációs rendszerek telepítése.
Meghajtó programok telepítése.
Frissítések és hibajavító csomagok telepítése.
Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése.
Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása.
Lemezkezelés.
Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata.
Alkalmazások telepítése, eltávolítása.
Levelező program konfigurálása.
Felhasználói fiókok kezelése.
Virtuális memória beállítása.
Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta.
Területi és nyelvi beállítások.
10. évfolyam és 1/13. évfolyam
Számítógép összeszerelése
Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása.
SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása.
Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei.
Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése.
Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése.
UPS típusok, UPS üzembe helyezése.
Telepítés és konfigurálás
Eseménynapló ellenőrzése.
Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai.

Kezelőpult (MMC) használata.
Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok.
Személyes tűzfal beállítása.
Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés.
Lemezklónozás.
Virtuális gép telepítése.
Megelőző karbantartás
Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv.
Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai.
Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása.
Monitorok szakszerű tisztítása.
Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje.
Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása.
Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése.
Számítógépek működésének környezeti feltételei.
Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése.
Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés.
Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra.
Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása.
Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása.
Ütemezett karbantartási feladatok.
Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása.

IT hálózatbiztonság (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Az IT hálózatbiztonság alapjai
Hálózatbiztonság fejlődése, eszközei, főbb területei, hálózatbiztonsági szervezetek,
hálózatbiztonsági házirendek.
Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elhárítása.
Hálózati támadások kategóriái, védekezés lehetőségei.
Titkosítási módszerek, szabványok
Hálózatbiztonság eszközei, biztonság konfigurálása forgalomirányítókon Hálózatbiztonság,
veszélyek azonosítása, kockázatelemzésen alapuló tervezés
IT hálózatbiztonság megvalósítása
Eszközök monitorozása és menedzselése
Biztonságmenedzsment, naplózás (SNMP, syslog, NTP)
Hitelesítés, engedélyezés és tevékenység-követés (AAA) alapfogalmai, konfigurálása,
hibaelhárítása
Tűzfal technológiák, tűzfal típusok.
Hardveres tűzfalak, állapottartó tűzfal eszközök
Hozzáférés-vezérlés listák
Behatolás detektálása és megelőzése (IDS, IPS)
LAN biztonság, biztonsági rések és védelmi módszerek
Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági megfontolásai és megoldásai
VPN hálózatok célja, típusai, technológiák, VPN konfigurálása. Távoli hálózati hozzáférési
módszerek a vállalati hálózatokban
Biztonság tesztelése, katasztrófa helyzet utáni helyreállítás

IT hálózatbiztonság gyakorlat (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Az IT hálózatbiztonság alapjai
Hálózati támadási eljárások elemzése, védelmi struktúrák kialakítása
Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása
Biztonsági mentések (operációs rendszer, konfigurációs állományok) készítése, helyreállítás
Hálózati eszközök biztonságának növelése és biztonságos távelérése (ssh, https)
Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog, NTP)
IT hálózatbiztonság megvalósítása
Hálózatbiztonság konfigurálása forgalomirányítókon, ACL szűrések kialakítása, AAA
védelem beállítása
Hardveres és/vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, tűzfalfelügyelet
VPN kapcsolatok konfigurálása ((Site-to-site IPSec VPN, Remote Access VPN), VPN
felügyelet
VLAN-ok biztonsági beállításainak konfigurálása
IPS konfigurálása, felügyelete
Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági beállításai
Biztonságos hálózati szolgáltatások beállítása (https, sftp, tanúsítványkezelés)
Biztonság tesztelése, hibakeresés, javítás

IT szakmai angol nyelv (9, 10, 1/13)
A tanulmányi vizsgát a tantárgy tantervében meghatározott témakörökhöz, az azok tanítása
során alkalmazott módszerekhez és foglalkozásformákhoz igazodva kell összeállítani,
értékelését pedig lehetőleg azok óraszámával arányosan súlyozva kell megvalósítani. A hét
témakörből, feladattípusból háromnak kell a vizsgán szerepelnie, és lenni kell közöttük
szóbeli és írásbeli jellegű feladatoknak is.
Hallás utáni szövegértés (24 óra)
Bevezető szintű szakmai ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néz vagy hanganyagot
hallgat meg a vizsgázó szükség szerinti ismétléssel. A hanganyag kiválasztásánál ügyelni kell
rá, hogy valóban csak nagyon egyszerű, alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon,
megértése egy laikus számára se okozzon nehézséget. A videó kiváltható hasonló szakmai
szintet feldolgozó, animációval ellátott és narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív
elektronikus tananyaggal is. A szövegértést a vizsgán teszt jellegű feladatsorral mérjük.
Szóbeli kommunikáció (12 óra)
Cél a beszédkészség mérése: nem az a fontos, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy
nagyon választékos szókincset használjon a vizsgázó, a hangsúly a magabiztos megszólaláson
van. Kétfajta feladattípus lehetséges. A vizsgán kézhez kapott termékdokumentáció, -leírás,
specifikáció alapján rövid prezentációra készül fel a vizsgázó és azt előadja (kb. 15 perc
felkészülés + 5 perc előadás) vagy egyszerű szituációban kell párbeszédet folyatni a
vizsgáztatóval. Az utóbbinál olyan témaköröket és szituációs helyzeteket érdemes keresni,
ami közel áll a diákokhoz. Például: új mobiltelefon vásárláskor kérjen segítséget (specifikus
információkra kérdezzen) az eladótól, és adja meg az adatait.
Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon (36 óra)
A vizsgázónak előre kidolgozott, számítógéppel támogatott prezentációt kell megtartania,
majd a vizsgáztató prezentációhoz kapcsolódó kérdéseire válaszolnia. Témaként szolgálhat
például új termék vagy szolgáltatás bevezetése, tulajdonságainak bemutatása. Cél a

prezentációs és kommunikációs készség felmérése, de itt nagyobb hangsúlyt kaphat (a
felkészülési lehetőség tükrében) a szakmai nyelv precíz használata is.
Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása (24 óra)
Feladat egy írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére, melyet teszt jellegű feladatsorral
mérünk. Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is befogadható
szakmai mélységű anyagot tartalmazzon a szöveg, mindemellett jellemzően szakmai műfajú,
stílusú, tartalmú és szerkezetű legyen (termékleírás, kézikönyv, IT trendekkel, újdonságokkal,
hírekkel foglalkozó portálok írásai, technikai fórumok, útmutatók szövegei). Az olvasott
szövegről kérhetünk értelmező jellegű, rövidített magyar nyelvű összefoglalót is.
Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail írása (12 óra)
Feladat életszerű szituációt feldolgozó, 10-12 mondatból és érdemi információkból álló levél
írása. Értékeljük az e-mail formai szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és
általános formuláit, a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést
kérni késedelem miatt) vonatkozó gyakori megnyilvánulási formákat, valamint az írásmű
kommunikatív értékét. Nyomtatott szótár használható.
Keresés és ismeretszerzés angol nyelven (12 óra)
A vizsga ezen része számítógépteremben zajlik. Célirányos, specifikus magyar nyelvű
technikai, szakmai kérdésekre angol nyelven keressen válaszokat a vizsgázó. A kérdéseket
lehetőleg úgy állítjuk össze, hogy magyar nyelvű oldalakról nem vagy nehezen
megválaszolhatók legyenek, de angol oldalakon könnyen hozzáférhető és jól érthető legyen a
keresett információ (például újdonságok a piacon).
Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon (24 óra)
A Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon című témakör prezentációjához
hasonló módon készülhet brosúra, termék- vagy szolgáltatásismertető dokumentáció is,
melyet szintén prezentáció során kell bemutatni.

IT szakorientáció (9, 10)
9. évfolyam
A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT munkaerőpiacról, a legtipikusabb
informatikai munkakörökről és a munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai
kompetenciákról. A témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben megszerezhető
végzettségekről és az azokkal betölthető munkakörökről, valamint a lehetséges karrierutakról.
A tanulók megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási lehetőségeket, illetve a
különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges módjait.
A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén többek között az alábbi
kérdésekre ad választ:
 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata?
 Milyen ismeretekre van hozzá szükség?
 Ki lehet jó az adott szakmában?
 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában?
10. évfolyam
A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk kiválasztott informatikai
szakmai területen az alapszintű szakmai kompetenciák és elméleti ismeretek önálló
megszerzéséhez. A témakör szorosan kapcsolódik az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű
témaköréhez. Az ott végzett önálló ismeretszerzéshez ad a tanár ebben a témakörben
iránymutatást és mentori segítséget.

A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben megszerezhető hat
szakképesítés közül. A választást az előző témakörben kapott információkra és saját
érdeklődési körök alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt területre,
mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt kell elérni, hogy a tanulók érezzék,
hogy tudatosan és önállóan dönthetnek, az adott területet kockázat nélkül feltérképezhetik, a
választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A témakör és a hozzá kapcsolódó
gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az eredménye, hogy a tanuló arra a tapasztalatra
jut, hogy számára nem ideális az a terület. Szerencsésebb esetben a tanulmányok megerősítik
a döntést, és az önálló ismeretszerzés keretében olyan alapismeretekre és készségekre tesz
szert, ami megalapozza szakképzési évfolyamon történő továbbtanulását.
A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló ismeretszerzés, aminek az
összegzését és tapasztalatait az elméleti órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. A tanár a
klasszikus pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden egyes tanuló
munkáját.

IT szakorientáció gyakorlat (9, 10)
9. évfolyam
Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a tanulók a lehetséges informatikai
karrierutakkal kapcsolatban szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy számítógépes
laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék ki ezeket az ismereteket.
A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy projektmunkát és be kell azt
mutatnia az osztály előtt. Három olyan munkakört kell kiválasztaniuk, ami a legközelebb áll
hozzájuk, és azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt munkában ki kell térniük
az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai tudásra és készségekre, a tipikus
munkakörülményekre, a munkakör betöltéséhez szükséges előtanulmányokra és
végzettségekre.
10. évfolyam
A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott informatikai szakmai területen
mentori segítséggel, de alapvetően önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai
kompetenciákat és gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT
szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez.

Linux alapok (11)
11. évfolyam
Linux alapok
Linux parancssor használata
Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés
A héjprogramozás alapjai
Felhasználói fiókok kezelése
Jogosultságok beállítása

Linux alapok gyakorlat (11)
11. évfolyam
Linuxba alapok
Linux parancssor használata
Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés

A héjprogramozás alapjai
Felhasználói fiókok kezelése
Jogosultságok beállítása

Programozás (9, 10, 11, 12, 1/13)
9. évfolyam és 1/13. évfolyam
Bevezetés a programozásba
Scratch
Kodu
Minecraft
Lego vagy más hasonló oktatórobot
Arduino
Weboldalak kódolása
Meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű módosításokat
elvégezni.
Önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat.
Stílusok és stíluslapok segítségével el tudják végezni a formázásukat
Kész JavaScript kódot beillesztése és felhasználása.
A HTML szabványok rövid ismertetése, HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális
és formai elemei (tagek), valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés,
!DOCTYPE, html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style,
br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer, section,
nav, a, img.
Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa.
CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport.
CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, background-repeat,
background-position, background-attachment, border*, margin*, padding*, overflow, display,
float, clear, visibility, z-index, rel, data*, *width, *height, top, bottom, left, right, position,
letter-spacing, line-height, text-align, vertical-align, text-justify, text-transform, font, fontfamily, font-size, font-stretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt
eleme több jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.)
Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú beépülő
eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása.
A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap vagy más
hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása.
A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más hasonló
keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés bemutatása.
JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert függvény
segítségével.
Külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz mások által elkészített
JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például animált megjelenítések
megvalósítására).
10. évfolyam és 1/13. évfolyam
VA Java vagy C# nyelv alapjai
Az integrált fejlesztői környezet használatára
Konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására egyszerű
adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek alkalmazásával
Szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására

A Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE)
Programkészítés lépéseinek feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, kódolás,
tesztelés, dokumentálás.
Számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.
Változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az azonosító
megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint
Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői,
típuskonverzió.
Összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák (rekordok),
lista (szótár), halmaz
Értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai.
Vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció)
Hibakeresés és tesztelés alapjai.
JavaScript
JavaScript kód futtatása konzolon
Elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai műveletek,
kifejezések kiértékelése; függvényekobjektumok webes környezetben, tulajdonságok és
metódusok, DOM (Document Object Model), node-ok (csomópontok), element (elem),
attribute (tulajdonság) és text (szöveg) node-ok; elemek elérése, módosítása és létrehozása;
események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus események);
űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése weboldalakon, és azok
interaktív kezelése; hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. A jQuery JavaScript
könyvtár rövid bemutatása.
11. évfolyam és 1/13. évfolyam
Programozási típusfeladatok
Függvény fogalma, hívása
Paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata,visszatérési érték
meghatározása
Függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával
Program fejlesztése iteratív módszerrel
Programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, szélsőérték
keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés
Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven
A programozási módszerek áttekintése
Az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” kapcsolata
Az osztályok fogalma és szerepe, meglévő osztályok használata
Tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, destruktor
Objektum létrehozása osztályok példányosításával
Az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás, öröklés,
polimorfizmus, interface)
Az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai
Kivételkezelés
Hibakeresés és naplózás
Tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság)
Grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus felületet
megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését támogató osztályok,
gyűjtemények
Vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok

Vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb,
kapcsolókeret
Vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is futási időben
Felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és érintőképernyővel
esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk
Ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények
12. évfolyam és 1/13. évfolyam
Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése
Relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok, indexek,
mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma)
Fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik
Adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
Adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP)
SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények
Kifejezések, számított mezők SQL utasításokban
Adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven
Szerver oldali script nyelvek
Egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver oldali
script nyelven
Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának bemutatása Ajax
segítségével

Programozás gyakorlat (9, 10, 11, 12, 1/13)
9. évfolyam
Bevezetés a programozásba
Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben
Játék készítése Koduval
Minecraft projekt
Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására
Weboldalak kódolása
Meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével vagy más
hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások elvégzése a html kódban
és a stílusokban.
Meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű
módosítások
végrehajtása
Egyszerűbb weboldalak létrehozása. Stílusok, stíluslapok segítségével a formázásuk
elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők alkalmazása feladatok
megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése, táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok
alkalmazása, fontosabb CSS szelektorok és attribútumok alkalmazása
Kész JavaSrcipt kód beillesztése és felhasználása; JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása
stb.). a Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes,
reszponzív weboldal elkészítése.
10. évfolyam
A Java vagy C# nyelv alapjai
Integrált fejlesztői környezet (IDE) használata
egyszerűbb feladatok algoritmozálása

egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása és
alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, karakterláncok és tömbök
kezelése, kifejezések kiértékelése)
vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására
Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása.
JavaScript
Egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt weboldal készítése
JavaScript kód segítségével
Dinamikus megjelenésű weblap létrehozása stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával
A jQuery ismerete.
11. évfolyam
Programozási típusfeladatok
Típusfeladatok: egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok
felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására
Függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére.
Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven
Beépített osztályok használata feladatmegoldások során
Saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, mezők,
jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása)
Egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése: fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező,
lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok
megoldására
Vezérlők létrehozása tervezési és futási időben: felhasználói felület kezelése billentyűzettel,
mutató eszközzel és érintőképernyővel
Eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése
API dokumentáció használata; naplózás a nyelv beépített eszközével
12 évfolyam
Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése
Adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL szerveren
(SELECT, CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE)
Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL szerveren
Adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, adatbáziskezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven)
Adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, egyszerű
webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script nyelv és Ajax
segítségével
1/13. évfolyam
A Java vagy C# nyelv alapjai
Integrált fejlesztői környezet (IDE) használata
egyszerűbb feladatok algoritmozálása
egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása és
alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, karakterláncok és tömbök
kezelése, kifejezések kiértékelése)
vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására
Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása.

JavaScript
Egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt weboldal készítése
JavaScript kód segítségével
Dinamikus megjelenésű weblap létrehozása stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával
A jQuery ismerete.
Programozási típusfeladatok
Típusfeladatok: egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok
felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására
Függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére.
Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven
Beépített osztályok használata feladatmegoldások során
Saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, mezők,
jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása)
Egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése: fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező,
lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok
megoldására
Vezérlők létrehozása tervezési és futási időben felhasználói felület kezelése billentyűzettel,
mutató eszközzel és érintőképernyővel
Eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése
API dokumentáció használata; naplózás a nyelv beépített eszközével
Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése
Adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL szerveren
(SELECT, CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE)
Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL szerveren
Adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, adatbáziskezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven)
Adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, egyszerű
webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script nyelv és Ajax
segítségével

Szerverek és felhőszolgáltatások (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Windows Server telepítése és üzemeltetése
Windows Server kiadások és licencelési módjuk
A telepítési módok áttekintése
Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja
PowerShell alapok
Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, engedélyezés,
fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, felhasználók felügyelete)
Címtárszolgáltatás alapok
A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti
egységek)
ActiveDirectory haladó ismeretek
A csoportházirend
A Web- és az FTP szerver
Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése
A futási szintek meghatározása, azok funkciói
Linux fájlrendszerek

A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások
Munka a parancssorban
Folyamat-menedzsment áttekintése
Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai
Rendszernaplózás
Grafikus felhasználói felület beállításai
Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások
Tűzfal és proxy szolgáltatások (pl. iptables, squid)
Levelezési szolgáltatások (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim, POP3, IMAP)
Linux és Windows alapú rendszerek integrációja
Windows és Linux rendszerek együttműködése
Szabványos TCP/IP szolgáltatások vegyes szerver-kliens környezetben
Címtár szolgáltatások használata vegyes szerver-kliens környezetben
Fájlkiszolgáló használata vegyes szerver-kliens környezetben
Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben
Felhőszolgáltatások
A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői
Az adatközpontok jellemzői, felépítésük, fizikai és adatbiztonság
Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése
Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival
PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek)
Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban
A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD)
Felhő alapú szolgáltatások: az infrastruktúra-szolgáltatás (Infrastructure-as-a-Service, IaaS), a
platformszolgáltatás (Platform-as-a-Service, PaaS) és a szoftverszolgáltatás (Software-as-aService, SaaS) jellemzői
Infrastruktúta-szolgáltatás
Virtuális gépek létrehozása és menedzselése
Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok
Virtuális lemezek
Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN
Magas rendelkezésre állás biztosítása
Skálázhatóság
Biztonsági mentés
ActiveDirectory a felhőben – AzureActiveDirectory
Adattárolás a felhőben
Adatlemezek
Fájlmegosztás
Menedzselt adattárolási megoldások
Adatbázisok

Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat (5/13, 2/14)
Windows Server telepítése és üzemeltetése
A Windows Server telepítése
A Windows Server frissítése és migrációja
Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager eszköz
segítségével
Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével
PowerShell parancsok és scriptek

Rendszerfelügyeleti eszközök használata
Megosztások és tárolók beállítása
Kvóták és szűrések beállítása
A nyomtatószolgáltatás beállítása és üzemeltetése
A DHCP, a DNS, a DFS és a WINS szerver telepítése és beállítása
Hitelesítés és engedélyezés beállítása
A fájlrendszer jogosultságainak beállítása
A Windows tűzfal beállítása
Az Active Directory telepítése és beállítása
Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek létrehozása és kezelése
Read-only tartományvezérlő telepítése
Csoportházirendek beállítása
Távoli elérés klasszikus távoli asztal kapcsolattal
Távoli elérés DirectAccess segítségével
A Hyper-V szerepkör hozzáadása, a Hyper-V beállítása és kezelése
Virtuális desktop gépek üzemeltetése
A terminálszolgáltatás beállítása
A Web- és az FTP szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése
Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése
A Server Core telepítése
Szerverek távoli kezelése (RSAT)
A Windows Server Backup telepítése, beállítása és üzemeltetése
Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése
A szerver hardver konfigurálása
A futási szintek beállítása, alapértelmezett futási szint beállítása, váltás a futási szintek között
A rendszer leállítása, újraindítása parancssorból
A lemezek partícionálása (a fájlrendszer és a swap terület elválasztása)
A boot manager telepítése és beállítása
Megosztott könyvtárak telepítése
Különböző csomagkezelők használata, a függőségek kezelése
Programok telepítése forrásból
A parancssor és héj használata (shell parancsok, a shell környezet konfigurálása, egyszerű
szkriptek írása)
Parancssori szűrők használata, szöveges fájlok kezelése
Fájlok és könyvtárak kezelése (másolás, áthelyezés, törlés, helyettesítő karakterek,
fájltulajdonságok lekérdezése, módosítása)
Folyamatok kezelése (előtérben, háttérben futtatás, folyamatok monitorozása, jel küldése
folyamatnak)
Folyamatok futási prioritásának módosítása
Szövegfeldolgozás reguláris kifejezések segítségével
Egyszerű szövegszerkesztési lépések (pl. vi editor alapszolgáltatásai)
Fájlrendszer monitorozása, egyszerű hibák elhárítása
Fájlhozzáférések és lemezkvóták kezelése
Hardlink és szimbolikus link létrehozása, törlése
X Window System, képernyőkezelők használata; bejelentkezés a grafikus rendszerbe, a
grafikus környezet kiválasztása
Időzített rendszerfelügyeleti beállítások (cron)
Nyomtatási sor kezelése, általános nyomtatási hibaelhárítás
Hálózati címek beállítása, hálózati alapszolgáltatások használata (ftp, telnet, ssh, ping, dig,
traceroute, tracepath)

Címfordítással kapcsolatos beállítások
Hálózati hibaelhárítás
Névfeloldás működése, beállításai
Kétkulcsos titkosítása használata a biztonságos adattovábbításban (OpenSSH, GnuPG, X11
tunnels)
Forgalomirányítási beállítások
A rendszer biztonsági mentése, részleges és teljes mentés készítése, és rendszer visszaállítása
ezekből
Apache webszerver telepítése, konfigurálása
Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése
Tűzfal és proxy szolgáltatások beállítása (pl. iptables, squid, ACL, kliensazonosítás)
Levelezési szolgáltatások alapbeállításai (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim, POP3,
IMAP)
Linux és Windows alapú rendszerek integrációja
A különböző operációs rendszereket futtató gépek multiboot rendszerének beállítása
Samba szolgáltatás beállítása Linux szerveren Windows kliensek kiszolgálására
LDAP szolgáltatás beállítása Linuxon az Active Directory használatához
Exchange szerver elérése Linuxon futtatott POP3, IMAP kliensek segítségével
Felhőszolgáltatások
A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői
- Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése
- Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival
- PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek)
- Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban
- A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD)
Virtuális gépek létrehozása és menedzselése
- Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok
- Virtuális lemezek
- Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN
- Magas rendelkezésre állás biztosítása
- Biztonsági mentés
- Active Directory a felhőben – Azure Active Directory
Adattárolás a felhőben
- Adatlemezek
- Fájlmegosztás
- Menedzselt adattárolási megoldások
- Adatbázisok

