
1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: BTEduca�on
2. Majandustegevusteade nr.: 214280
3. Õppekava nimetus: Süsteemiadministraatorite kursus
4. Õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

interdistsiplinaarne õppekavarühm
5. Õppekava koostamise alus: 4. taseme IT-süsteemide nooremspetsialist 

kutsestandardi kompetents B.3.2

6. Eesmärk
Kursuse läbimise tulemusena saab õppija aru arvu�võrgu funktsioneerimise põhimõ�est ning oskab 
tuvastada tõrkeid ja lahendada neid. Samu� oskab seadistada OS Windows serverit ja hallata Hyper-
V virutaalmasinaid. 

7. Õpiväljundid
Kursuse lõppedes õppija:
teab, kuidas arvu� on ülesehitatud;
mõistab ruuterit ja kommutaatorit kasutava võrgu funktsioneerimise põhimõtet;
teab, milleks kasutatakse ruuterit ja kommutaatorit;
oskab tuvastada rikkeid kohtvõrgus;
teab, mis on SHA-256 ning milleks on vajalik andmete krüpteerimine;
teab, kuidas paigaldada ja seadistada OS Windows Server 2016, Windows 10, Linux;
tunneb serveri põhirolle (AD, DHCP, DNS, WEB, FTP, File) ja omab prak�lisi oskusi seadistamise 
kohta;
oskab kasutada OSi administreerimise ja diagnos�ka vahendeid;
oskab hallata Hyper-V virtuaalmasinaid;
teab, mis on CMS ja CRM;

8. Sihtgrupp
 - kõrg- ja keskeriharidusega IT-spetsialis�d, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta või oma erialal 
uusi teadmisi omandada, tegevusala muuta;
- kõrgemate ja keskerihariduse üliõpilased, kellel on IT-haridus;
- tehnilise toe spetsialis�d / kasutajatoed;
- infotehnoloogia valdkonnas kogemustega isikud, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta, uusi 
teadmisi omandada või tegevusvaldkonda muuta;
- isikud, kes soovivad omandada süsteemiadministraatorina töötamiseks vajalikud esmased oskused 
ja teadmised.

9. Õppe alustamise �ngimused
Sellel kursusel osaleda soovijatel peavad olema järgmised oskused ja teadmised:
- valdama tehnilist inglise keelt nimetuste ja lühendite mõistmise tasemel;
- tundma Windowsi elementaarse halduse tasemel;
- olema võimeline tarkvara installima ja desinstallima;
- teadma ja mõistma juhtpaneeli funktsionaalsust.

10. Õppe  maht: 120 akadeemilist tundi
11. Õppe ülesehitus
120 ak.tundi ,sealhulgas auditoorse ja prak�lise töö 120 ak.tundi

12. Õppekeskkond ja õppevahendid



Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel 
aadressil Peterburi tee 50A, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja 
toolid,pabertahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvu�d, video-ja audiotehnika jm).Klasside 
varustus uuendatakse iga 5 aasta järel ja rikke korral. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, 
minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest). Õppeklass valitakse vastavalt 
grupi suurusele. IT-spetsialis�de kursusele ja kursustele loodud arvu�klass, millel on 8 arvu�t. 
Arvu�d arvu�klassis uuendatakse iga 3 aasta.

13. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid
Õppe sisu Õppemeetodid Õppeprotsessi kirjeldus

1. Arvu� ülesehitus Auditoorne töö /20 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Tutvumine arvu�komponen�dega,
arvu� töö põhimõtetega,
binaarsüsteemiga. Lahendame
binaarsüsteemiga seotud
ülesandeid. Uurime erineavid
failisüsteemi tüüpe ja nende
omadusi. Iseseivalt lahendatakse
tes� teemal "Arvu� ehitus".
Vaatame samu� õppevideo
materljale sellel teemal. Õppime
"Command prompt"i/"Powershell"i
põhimõ�eid ja olulisi käske.
Iseseisvalt lahendadatkse
ülesandeid sellel teemal.

2. Infoturbe põhitõed Auditoorne töö /20 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Tutvume infoturbega, levinud
probleemidega sellel alal, pahavara
tüüpidega, kaitsme meetmetega.
Uurime informatsiooni
krüptogaafilisi kaitsme meetmeid
(hash funktsioon, krüpteerimine,
SSH). Tutvume SSL ser�fikaa�dega
ja nende loomis protsessiga.
Iseseisvalt luuakse "Let's encrypt" 
ja
"OpenSSL" vahenditega 
seri�fikaate.
Teeme selgeks mis on "CVE" ja "0-
Day". Vaatame Ees�
Infosüsteemiame� poolt pakutud
vidomaterjale Küberturvalisuse
teemal. 



3. Arvu�võrgud Auditoorne töö /20 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Tutuvume arvu�võrkudega (LAN,
WAN, SAN, topoloogia, protokollid,
standardid, OSI mudel). Loome
testkeskkonnas võrke, seadistame
erinevaid võrguseadmeid, tes�me
liiklust ja lahendame erinevaid
ühenduvusega seotud probleeme.
Õppime liikluse ruu�mist ja
võrgureeglite loomist. Peale igat
peatükki teeme teadmiste kontroll
tes�.

4. Operatsioonisüsteemid Auditoorne töö /20 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Tutuvume OS Windows ja OS Linux
süsteemidega. Paigaldame ja
seadistame OS Windows Server.
Tutvume põhirollidega, Group
Policy'ga, AD'ga. Õppime selle OSi
administrerimist, rollide ja õiguste
haldust. Paigaldame ja seadistame
OS Linux ja tutvume selle
süsteemiga. Õppime õiguste
haldust, CLI'd ja lahendame sellega
seotud ülesandeid.

5. CRM süsteemid Auditoorne töö /20 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Tutvume CRM süsteemidega.
Paigaldame neid, tutvume halduse
põhimõtetega. Uurime Ees� turul
levinuid lahendusi (MS Dynamics,
Pipedrive ja teised). Vaatame
enamlevinuid CMS (Wordpress,
Joomla) süsteemide halduse
põhimõ�eid.

6. Pilvetehnoloogia Auditoorne töö /20 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Tutvume pilve lahendustega (IaaS,
PaaS, SaaS). Uurime Ees� turul
levinuid lahendusi. Süveneme 
GSuite lahendusse ja uurime selle
võimalusi.

14. Materjalid



Mike Meyers "CompTIA A+ Cer�fica�on All-in-One Exam Guide" 2016
И. А. Казакова "История вычислительной техники" (Пензенский государственный университет) 
2011
И. Н.Бекман "КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ" (Московский государственный университет)  2015
J.C. Sco� "But How Do It Know? - The Basic Principles of Computers for Everyone"  2009
Æleen Frisch "Essen�al System Administra�on Pocket Reference: Commands and File Formats" 2009
Bekim Dau� 2016 "Windows Server 2016 Administra�on Fundamentals" 2016
Microso� Документация по Windows Server h�ps://docs.microso�.com/ru-ru/windows-server/
Microso� Настройка Windows10 h�ps://docs.microso�.com/ru-ru/windows/configura�on/
S.Lynn "Windows Server 2012: Up and Running" 2014
Installa�on, Storage, and Compute with Windows Server 2016  by Microso�
Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 by Microso�
E. Nemeth  "Linux Administra�on Handbook" 2002
C. Hunt "TCP/IP Network Administra�on" 2002
Cisco Networking Academy h�ps://www.netacad.com
Cisco Cybersecurity  h�ps://www.cisco.com
S.Singh "The Code book" 2000
Christof Paar  "Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Prac��oners" 2010
Cisco Security Reports h�ps://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html
PTSecurity reports h�ps://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analy�cs/cybersecurity-threatscape-
2019-q2/
SecurityLab h�ps://www.securitylab.ru/
Codeacademy h�ps://www.codecademy.com
T. Erl "Cloud Compu�ng: Concepts, Technology & Architecture" 2013

15. Hindamine ehk
Õppija teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundipõhiselt. Õppeaine loetakse läbituks 
pärast õpiväljundite hindamisel posi�ivse tulemuse saamist. 
Posi�ivne tulemus on „arvestatud”, nega�ivne tulemus on „mi�earvestatud"

16. Õppe lõpetamise �ngimused
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta 
väljastamisega; Koolituse  edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides 
ning lisaks tuleb täita  vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd 

17. Väljastatavad dokumendid
Lõputunnistus väljastatakse kui õppija on edukalt lõpetanud koolituse ning tal on täidetud  
�ngimused kirjeldatud  käesoleva dokumendi punk�s 15. Õppija saab tõendi koolituses osalemise 
või selle läbimise kohta  juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui  80% õppetundides ning tal on  
täitnud  vähem kui  80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja 
maht  ning teised Täienduskoolituse standardiga  kindlaksmääratud andmed .

18. Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitajad omavad kõrgharidust või kutseharidus ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja 
soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.


