
კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი არის კომპიუტერულ ქსელებში 

ინფორმაციის გადაცემის, მართვის და მონიტორინგის სპეციალისტი. 

პროფესიის თავისებურებები. ნებისმიერ სახელწიფო თუ კერძო ორგანიზაციაში გამოიყენება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები, რომელთა გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობაზეა 

დამოკიდებული კომპანიის წარმატებული საქმიანობა.  კომპიუტერული სისტემები და ქსელები 

არის ინფრომატიკის დარგის ერთ-ერთ მიმართულება, სადაც თავს 

იყრის სხვადასხვა მასშტაბის კომპიუტერულ ქსელებში 

ინფორმაციის გადაცემის, მართვის და მონიტორინგის კლიენტ-

სერვერის ტიპის სისტემების ფუნქციონირების მხარდაჭერა.  

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსის უშუალო  

მოვალეობაა მცირე და საშუალო მასშტაბის ქსელების დაგეგმვა, 

მონტაჟი და პროგრამული გამართვა, ქსელური სადენების გაყვანა 

უსაფრთხო და დაცულ ადგილებში, მათი მარკირება და საკომუნიკაციო კარადებში 

ინსტალირება. ასევე, სერვერების განთავსება სპეციალურ სამონტაჟო კარადებში და მათი 

პროგრამული გამართვა; კომპიუტერული ქსელების ფუნქციონირების მხარდაჭერა და 

საჭიროების შემთხვევაში მისი კავშირის უზრუნველყოფა ინტერნეტის ქსელთან; ქსელური 

ოპერაციული სისტემების გამართული მუშაობის მხარდაჭერა და სხვადასხვა სერვისების 

უზრუნველყოფა.                                                                                                                           

მნიშვნელოვანი თვისებები. მგრძნობიერი, ყურადღებიანი, აქტუალური, სკურპულოზური, 

არასტანდარტული გადაწყვეტილებების მიღების პასუხისმგებლობის უნარის მქონე.                                                                                         

ცოდნა და უნარები. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსმა  უნდა იცოდეს: 

 თანამედროვე კომპიუტერების არქიტექტურა; 

 ძირითადი და პერიფერიული მოწყობილობების გამართვა და მათი მუშაობის 

პრინციპები;  

 აპარატურული, ქსელური და სისტემური უსაფრთხოების წესები;  

 კომპიუტერული ქსელის არსი და უპირატესობა;  

 კომპიუტერული ქსელის არქიტექტურა, ტოპოლოგიის ტიპები, მათი უპირატესობები.  

 ინფორმაციის გადაცემის აღწერა ქსელური TCP/IP და OSI მოდელების დონეების 

მიხედვით.  

 ქსელური აპარატურის დანიშნულება (როუტერი, კომუტატორი, მოდემი, ჰაბი, ბრიჯი) 

და ბაზისური კონფიგურაცია;  

 ქსელურ რესურსებზე წვდომის განსაზღვრა, ქსელის ოპტიმიზაცია და ძირითადი 

უსაფრთხოების დანერგვა;  

 ოპერაციული სისტემის დანიშნულება, მუშაობის პრინციპები, დაყენება და 

პარამეტრების განსაზღვრა;  

 სამომხმარებლო და ანტივირუსული პროგრამების ინსტალაცია, განახლება და გამართვა;  

 ოპერაციული სისტემების გაუმართაობების მიზეზების მოძიება და აღმოფხვრა;  

 სერვერული სისტემების დუბლირებისა და ოპტიმიზაციის სერვისების კონფიგურირება;  



 მცირე და საშუალო სიდიდის ორგანიზაციის ქსელის და შიდა კომპიუტერული სისტემის 

ინტერნეტთან დაკავშირება 

სამუშაო ადგილი. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსის შეიძლება დასაქმდეს 

კომპიუტერულ სერვის ცენტრებში, ქსელური პრობლემების დისტანციური უზრუნველყოფის 

სპეციალისტად; ნებისმიერ ორგანიზაციაში, სადაც ფუნქციონირებს მცირე და საშუალო 

მასშტაბის კომპიუტერული ქსელი, პროფილურ ან დიდი მასშტაბის ინფოსაკომუნიკაციო 

ორგანიზაციაში. 

განათლება. ამ პროფესიას შეიძლება დაეუფლოთ უმაღლეს და  პროფესიულ სასწავლებლებში, 

ასევე  კოლეჯებში. 

 


