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Munkaszervezés és irányítás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A produktív csapatmunkát lehetővé tévő alapelvek és gyakorlatok
 Rendszerek alapelvei és viselkedése
 A fenntartható termékekhez, stratégiákhoz és gyakorlatokhoz
hozzájáruló rendszerszempontok
 Kezdeményezőkészség és vállalkozókedv a különböző forrásokból
származó információk azonosítására, elemzésére és értékelésére
 Több megoldás azonosítása egy problémára, az opciók értékelése idő,
költségvetés és más korlátozó tényezők szerint.
 Meglévő, rendelkezésre álló eszközök használata egy adott probléma
vagy követelmény megfelelő megoldásának kidolgozására
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Általános webdizájn és fejlesztési problémák hibakeresése és
megoldása
 Az időkorlátok és határidők figyelembevétele
 Debugging és a hibák kezelése
 Számítógép vagy készülék és különböző szoftvercsomagok
használata
 Keresési módszerek és készségek alkalmazása a legfrissebb iparági
útmutatók naprakész ismerete érdekében
 Minden egyes nap termelési ütemtervének meghatározása a
rendelkezésre álló időnek megfelelően
 Az archiválás során a linkelt képek, betűtípusok, natív fájlok és
termelési fájlformátumok csatolva vannak
 Verziókövető rendszerek használata
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Kommunikációs és interperszonális készségek
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Kommunikációs problémák megoldásának módja, beleértve a
probléma azonosítását, kutatást, elemzést, megoldás kidolgozását,
prototípus készítése, felhasználói tesztelés és eredményértékelés
 Dizájnkoncepciók bemutatása drótváz (wireframe) és folyamatábrák
segítségével
 Szoftverdizájn-koncepció és módszerek folyamatábrával és
entitáskapcsolat-diagrammal
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Specifikációs dokumentumok elolvasása és megértése
 Az ügyfél igényeinek és specifikációinak megfelelő termék
leszállítása
 Információk összegyűjtése, elemzése és értékelése
 Szabványok és követelmények értelmezése
 Megfelelés az ügyfél követelményeinek
 Az üzleti követelményeknek megfelelő koncepció bemutatása
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Weboldal-dizájn
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A tervezési alapelvek és minták követése esztétikus, kreatív és
akadálymentes felületek létrehozásához
 A tervezés kognitív, társadalmi, kulturális, akadálymentességi,
technológiai és gazdasági kontextusaihoz kapcsolódó kérdések
 Grafikák készítése és alkalmazása a webre
 Különböző célpiacok és azon dizájnelemek, amelyek megfelelnek az
egyes célpiacokra
 A vállalati identitás, márka és stílusútmutató betartásának szabályai
 Az interneteléréssel rendelkező eszközök és képernyőfelbontások
korlátai
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Kommunikációs problémák vizuális válaszadásának létrehozása,
elemzése és kifejlesztése, beleértve a hierarchiát, tipográfiát,
esztétikai és kompozíciós szempontokat is
 Képek létrehozása, kezelése és optimalizálása az internetre
 A célpiac azonosítása és a dizájn koncepciójának létrehozása
 Különböző
képernyőfelbontásokon
és/vagy
eszközökön
is
megfelelően működő, reszponzív dizájn létrehozása
 Ötletek átformálása esztétikus és kreatív dizájnná
 Vázlatkoncepciók, szín- és tipográfiai választások véleményezése
 Drótváz, prototípus és teljes felhasználói felület létrehozása a
felhasználói élmény szem előtt tartásával.
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Elrendezés
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 World Wide Web Consortium (W 3 C) szabványok HTML-re és CSSre
 Pozicionálási és elrendezési módszerek
 Használhatóság és interakciók tervezése
 Akadálymentesség és kommunikáció különleges igényekkel
rendelkező felhasználók számára
 Böngészők közötti kompatibilitás
 Kompatibilitás különböző eszközökkel
 Keresőoptimalizálás (SEO) és teljesítményoptimalizálás
 Animációk, hang- és videófájlok beágyazása és elhelyezése szükség
szerint
 World Wide Web Consortium (W 3 C) szabványok WCAG-ra
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A W 3 C szabványok szerint megfelelő és érvényes kód létrehozása,
beleértve az akadálymentességi útmutatókat is
 Akadálymentes és használható webes felületek létrehozása
különböző készülékekre és képernyőfelbontásokra
 CSS vagy más külső fájlok használata a webes felület
megjelenésének módosítására
 CSS elő- és utófeldolgozók használata
 Webes felületek létrehozása és frissítése a megfelelő felhasználói
élmény és a keresőmotor-teljesítmény elősegítése érdekében
 CSS használata animációk és interakciók fejlesztésére a felhasználói
felületen
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Front-End fejlesztés

22

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 JavaScript
 Könyvtárak, keretrendszerek és más rendszerek vagy funkciók
integrálása JavaScripttel
 JavaScript elő- és utófeldolgozók használata, feladat alapú futó
munkafolyamatok
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Weboldal-animációk és funkciók készítése a kontextus magyarázatának
elősegítésére és az esztétikus megjelenés biztosítására
 JavaScript kód létrehozása és frissítése a weboldal funkcióinak,
használathatóságának és esztétikájának fejlesztésére
 Adatok és személyre szabott média kezelése JavaScripttel
 Moduláris és újrahasznosítható JavaScript kód létrehozása
 Nyílt forráskódú JavaScript könyvtárak használata
 Grafikus elemek kezelése JavaScripttel
6

Back-End fejlesztés
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Objektumorientált PHP
 Nyílt forráskódú szerver oldali könyvtárak és keretrendszerek
 Kapcsolódás a szerverhez SSH-n keresztül a szerver oldali
könyvtárak és keretrendszerek működtetésére.
 Adatbázisok tervezése és implementálása MySQL-lel
 FTP (File Transfer Protocol) szerver és kliens kapcsolatok és
szoftvercsomagok.
 Adatcsere kezelése szerver-kliens rendszerekben
 Szoftvertervezési minták (pl. MVC (Model View Controller))
 Webes alkalmazások biztonsága
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Adatok kezelése programozási készségek használatával
 Védelem a biztonsági hibákkal szemben
 Meglévő kód és API (Application Programming Interfaces), könyvtárak
vagy keretrendszerek integrálása
 Adatbázis létrehozása vagy fenntartása a rendszerkövetelmények
támogatására
 Moduláris és újrahasznosítható kód létrehozása
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Tartalomkezelő rendszerek
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerek előnyei és korlátai
 Megfelelő témák megtalálása, kiválasztása és implementálása
 Megfelelő
pluginok/modulok
megtalálása,
kiválasztása
és
implementálása
 Kliens oldali funkciók implementálása CMS weboldalakba
 A CMS pluginok és modulok karbantartási és frissítési szükségleteinek
megértése biztonsági szempontból
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Tartalomkezelő rendszerek telepítése, konfigurálása és frissítése
 CMS pluginok/modulok telepítése, konfigurálása és frissítése
 Nyílt forráskódú témaalapok használata és módosítása a CMS témák
létrehozásához
 Egyedi témák/sablonok létrehozása tartalomkezelő rendszerekhez
 Egyedi pluginek/modulok létrehozása
 Egyedi widgetek létrehozása
Összesen
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