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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
 IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

IZENA 
SISTEMA INFORMATIKOEN PROGRAMAZIOA 
 

KODEA 
IFCT0609 
 

LANBIDE-ARLOA 
Informatika eta komunikazioak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Sistemak eta telematika 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IFC303_3 Sistema informatikoen programazioa (1201/2007 Errege Dekretua, 2007ko irailaren 14koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Zehaztapen jakin batzuetan oinarrituta software-osagaiak garatzea eta sistema eragilea administratu eta gainbegiratzeko 
funtzioak ematea, sistema informatiko baten baliabideak kudeatzeko eta objektu eta osagaietara bideratutako garapen-
teknologiak erabiliz beste sistema batzuekin elkarreragiteko. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0490_3: Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea 
- UC0964_3: Sistema eta horren baliabideak kudeatzeko software-elementuak sortzea 
- UC0965_3: Osagaietan oinarritutako programazio-teknologiekin software-elementuak garatzea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Edozein tamainatako enpresa edo erakunde publiko edo pribatuetan garatzen du lanbide-jarduera, informatika-
sailaren sistema- edo garapen-eremuan, dela norbere kontura, dela besteren kontura, betiere enpresa edo 
erakundean kudeaketarako ekipo informatikoak baldin badituzte. 

 
Produkzio-sektoreak 
Batik bat zerbitzu-sektorean kokatzen da, eta bereziki honako enpresa-mota hauetan: kudeaketarako sistema 
informatikoak erabiltzen dituzten enpresak edo erakundeak; negozio-helburu gisa aplikazio informatikoak aztertu, 
diseinatu eta sortzeko zerbitzuen merkaturatzea duten enpresak; sistema informatikoen programazio- eta 
mantentze-ekipoaren parte diren erakunde handiak. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
2711.1019 Sistemen analista, goi-maila. 
2712.1030 Analista programatzailea, erdi-maila. 
2712.1012 Aplikazioen analista, erdi-maila. 
3820.1017 Aplikazio informatikoen programatzailea. 
Sistemen programatzailea. 
Osagaien programatzailea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0490_3:  
(ZEHARKAKOA) Sistema informatikoko 
zerbitzuen kudeaketa 

90   

UF1286: Sistemen ataza 
administratiboetarako software-
osagaien garapena eta 
optimizazioa. 

90 

UF1287: Gailuak (driverrak) 
maneiatzeko software-osagaien 
garapena. 

60 
MF0964_3  
Sistemak kudeatzeko software-elementuen 
garapena 

210 

UF1288: Komunikazio-
zerbitzuetarako software-
osagaien garapena. 

60 

UF1289: Software-elementuen 
diseinua, osagaietan 
oinarritutako teknologiekin 

90 

UF1290: Software-elementuen 
ezarpena eta integrazioa, 
osagaietan oinarritutako 
teknologiekin 

90 

MF0965_3 
Osagaietara bideratuta dauden 
teknologietan oinarritutako softwarearen 
garapena 

210 

UF1291: Software-osagaien 
hedapena eta abian jartzea. 30 

MP0274:  
Sistema informatikoak programatzeko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

Iraupena, guztira 590 
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1. gaitasun-atala:  
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUAK KUDEATZEA 

 
Kodea: UC0490_3 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Sistemaren konfigurazioa kudeatzea prozesuen errendimendua ziurtatzeko, erabilera-premien arabera eta 
erakundearen direktiben barruan. 

BI1.1 Sisteman esku hartzen duten prozesuak identifikatu egiten dira errendimendu-parametroak ebaluatzeko. 
BI1.2 Sistemaren osagaiak eraginpean hartzen dituzten parametroak (memoria, prozesadorea eta periferikoak, 
besteak beste) erabilera-premien arabera moldatzen dira. 
BI1.3 Prozesuak exekutatzeko lehentasunak erakundearen ustiapen-planeko zehaztapenen arabera moldatzen 
dira. 
BI1.4 Monitorizazio-erremintak ezarri eta konfiguratu egiten dira alarmen mailak zehaztuta, erakundearen ustiapen-
planaren arabera. 

LB2: Biltegiratze-gailuak erabilera-premien arabera eta erakundearen direktiben barruan administratzea. 
BI2.1 Biltegiratze-gailuak sistema informatikoan erabiltzen diren sistema eragile guztietan erabiltzeko moduan 
konfiguratzen dira. 
BI2.2 Biltegiratze-egitura fitxategi-sistema guztien premien arabera eta erakundearen erabilera-zehaztapenen 
arabera definitzen eta ezartzen da. 
BI2.3 Biltegiratze-gailu bakoitzaren erabilera-murrizketak eta objektuen nomenklatura-eskakizunak behar bezala 
dokumentatzen dira. 
BI2.4 Biltegiratze-gailuak integratu egiten dira erabiltzaileari sistema funtzional bat eskaintzearren, erakundearen 
zehaztapenen arabera. 

LB3: Erabiltzaileen egitekoak kudeatzea sistemarako sarbideak eta baliabideen erabilgarritasuna bermatzeko, sistema 
informatikoaren ustiapen-zehaztapenen arabera. 

BI3.1 Sistema informatikorako erabiltzaileen sarbidea konfiguratu egiten da sistemaren integritatea eta 
segurtasuna bermatzeko, erakundearen zehaztapenen arabera. 
BI3.2 Baliabideetarako erabiltzaileen sarbidea administratu egiten da baimenak esleituta, erakundearen premien 
arabera. 
BI3.3 Erabiltzaileentzat eskuragarri dauden baliabideak mugatu egiten dira dagozkien erreminten bitartez, 
erakundearen erabilera-arauetan zehaztutakoari jarraiki. 

LB4: Sareko zerbitzuak kudeatzea sistema informatikoen arteko komunikazioa bermatzeko, ustiapen-premien arabera. 
BI4.1 Komunikazio-gailuak egiaztatu egiten dira konfigurazioari eta errendimenduari dagokienez, erakundearen 
zehaztapenei jarraiki. 
BI4.2 Komunikazio-zerbitzuak identifikatu egiten dira sisteman, dagozkien prozesu eta guzti, baliabideen 
kontsumoak aztertzeko eta erakundearen ustiapen-planaren zehaztapenetan baimendutakoaren barruan daudela 
ziurtatzeko. 
BI4.3 Komunikazio-zerbitzuetako gorabeherak detektatu eta dokumentatu egiten dira sistemaren ustiapenaren eta 
komunikazioen kudeaketaren arduradunei jakinarazteko, erakundearen protokoloei jarraiki. 
 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Sistema eragileak. Erabiltzaileak administratzeko eta baliabideetarako baimenak kudeatzeko erremintak. Errendimendua 
kontrolatzeko erremintak. Prozesuak monitorizatzeko erremintak. Memoriaren erabilera monitorizatzeko erremintak. 
Biltegiratze-gailuen kudeaketa monitorizatzeko erremintak. Erabiltzaileak kudeatzeko erremintak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Sistema behar bezala jardunean. Sistemaren errendimendua ustiapen-parametroen araberakoa. Sistema segurua eta 
integroa baliabideen sarbidean eta erabileran. Komunikazio-zerbitzuak martxan. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Sistema eragilearen eta gailuen ustiapen-eskuliburuak. Erakundearen ustiapen-plana. Erabiltzen diren monitorizazio-
erreminten eskuliburuak. Errendimenduaren azterketa eta grafikoak. Erabiltzaileen murrizketen eta sarbideen zerrenda. 
Gorabeheren txostena. Gorabeheren aurrean jarduteko protokoloa. 
 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
SISTEMA ETA HORREN BALIABIDEAK KUDEATZEKO SOFTWARE-
ELEMENTUAK SORTZEA 

 
Kodea: UC0964_3 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Sistema eragilea kudeatzeko zerbitzuak eta erremintak ezarriko dituzten software-osagaiak garatzea, eta, 
horretarako, sistemen programaziora bideratutako lengoaiak erabiltzea, ataza administratiboen oinarri izateko, premia 
funtzionalen arabera.  

BI1.1 Ezarri beharreko kudeaketa-zerbitzu edo kudeaketa-erremintaren zehaztapen teknikoak osagaia garatzen 
duten baliabideak identifikatzeko aztertzen dira, detektatutako premia funtzionalen arabera.  
BI1.2 Garapenaren aurreko dokumentazioa eta diagramak osagaien sorkuntzaren euskarri gisa erabiltzeko egiten 
dira, erakundearen zehaztapenen arabera.  
BI1.3 Osagaiaren kodea garatzeko, errendimenduak optimizatzen dituzten erreminta editore eta araztaileak 
erabiltzen dira, erakundearen zehaztapenen arabera.  
BI1.4 Kudeaketa-zerbitzu eta -erremintak ezartzen dituzten software-osagaiak definitutako funtzioen euskarri gisa 
programatzen dira, emandako diseinuaren zehaztapen teknikoei jarraiki.  
BI1.5 Proba-plana garatutako osagaien funtzionalitatea egiaztatzeko lantzen da, ezarritako kalitate-irizpideen eta 
zehaztapenen arabera.  
BI1.6 Garatutako zerbitzu eta erreminten software-osagaiak akatsak zuzentzeko probatzen eta arazten dira, eta, 
horretarako, programazio-inguruneko arazketa-erremintak erabiltzen dira, ezarritako kalitate-irizpideen arabera.  
BI1.7 Kudeaketa-zerbitzu eta -erreminten software-osagaien dokumentazioa sortutako informazioaren erregistroa 
betetzeko egiten da, diseinuan zehaztutako eredu, araudi eta prozedurei jarraiki.  
BI1.8 Lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa, hala badagokio, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko 
hizkuntzan interpretatzen da.  

LB2: Software-osagaiak garatzean, sistemaren liburutegien funtzioak kodetzea eta erabiltzea garapenak optimizatzeko, 
zehaztapen tekniko eta funtzionalen arabera.  

BI2.1 Sistemaren liburutegien funtzio dokumentatuak identifikatu eta katalogatu egiten dira horien informazioa 
errazago aurkitzeko, garapen-premien arabera. 
BI2.2 Sistemaren liburutegien funtzioak software-osagai berriak lantzean erabiltzen dira idatzitako eta probatutako 
kodea berrerabiltzearen bidez garapenen errendimenduak hobetzeko, funtzio bakoitzaren zehaztapen teknikoen 
eta funtzio horien inbokazio-eskakizunen arabera.  
BI2.3 Software-osagaiak zehaztutako eskakizunen arabera garatzen dira liburutegietan txertatzeko eta geroago 
erabili eta banatzeko, premia eta zehaztapen teknikoen arabera.  
BI2.4 Egindako osagaiaren proba funtzionalak eta egiturazkoak garapenaren helburuak egiaztatzeko eta 
ziurtatzeko planifikatzen eta egiten dira, erakundearen zehaztapen teknikoen eta kalitate-zehaztapenen arabera.  
BI2.5 Sistema eragilean garatutako liburutegien dokumentazioa erregistro-premiak betetzeko egiten da, diseinuan 
zehaztutako eredu, araudi eta prozedurei jarraiki.  

LB3: Software-osagaiak lantzea eta, horretarako, sistemak programatzera bideratutako lengoaiak erabiltzea, hardware-
gailuak maneiatzeko ezarritako zehaztapenen arabera.  

BI3.1 Hardware-gailuen zehaztapenak biltzen dituen dokumentazio teknikoa gailu-maneiatzailearen 
programazioaren ezaugarriak eta parametroak identifikatzeko interpretatzen da, emandako diseinuaren arabera.  
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BI3.2 Erabili beharreko software-erreminten eta sistema eragilearen dokumentazio teknikoa gailu-maneiatzailearen 
programazioaren ezaugarriak eta parametroak identifikatzeko interpretatzen da, emandako diseinuaren arabera.  
BI3.3 Programazio-erremintak garatutako kodearen akatsak garatzeko eta arazteko erabiltzen dira, erakundearen 
kalitate-irizpideen arabera.  
BI3.4 Landutako gailuaren maneiatzailearen probak gailua ezar daitekeen lekuetan planifikatzen eta egiten dira, 
horren funtzionalitatea eta sistemaren gainerako osagaiekiko gatazkarik eza ziurtatzeko, erakundearen zehaztapen 
teknikoen eta kalitate-araudiaren arabera.  
BI3.5 Garatutako maneiatzailearen dokumentazio teknikoa eta erabiltzaile-dokumentazioa erakundearen 
parametroen eta araudiaren arabera lantzen da.  
BI3.6 Lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa, hala badagokio, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko 
hizkuntzan interpretatzen da.  

LB4: Komunikazio-zerbitzuak ezarriko dituzten software-osagaiak lantzea hainbat sistema lotzeko, garapen-estandarren 
arabera. 

BI4.1 Zerbitzuaren zehaztapenak osagaiaren garapenean esku hartuko duten elementuak (hala nola sistemen 
arteko komunikazio-atakak eta hautatutako protokolo estandarrak) bereizteko interpretatzen dira, zerbitzuaren 
zehaztapenen eta premien arabera.  
BI4.2 Osagaia bezero/zerbitzari inguruneetan garatzen da komunikazio-zerbitzuaren funtzionalitateak ezartzeko, 
emandako zehaztapen tekniko eta funtzionalen arabera.  
BI4.3 Osagaia programazio- eta arazketa-erremintak erabiliz kodetzen da garapen-fasea optimizatzeko, 
erakundearen zehaztapenen arabera.  
BI4.4 Osagaiarekin hainbat proba egiten dira ezar daitekeen lekuen errepliketan, funtzionalitatea eta osotasuna 
ziurtatzeko, erakundearen kalitate- eta segurtasun-irizpideen arabera.  
BI4.5 Garapenaren eta egindako proben dokumentazioa diseinuan zehaztutako eredu, araudi eta prozedurei 
jarraiki lantzen da. 
 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Suebakiak, antibirusak eta proxy zerbitzariak. Garapen-ingurune integratuak. Ekipo informatikoak, periferikoak eta 
hardware-gailuak. Aldaketak kontrolatzeko erremintak. Proba-erremintak. Arazketa-erremintak. Garapen-erremintak edo 
ingurune integratuak (IDE). Aplikazioak banatzeko erremintak. Programazio-elementuen dokumentaziorako erremintak. 
Bulegotikako erremintak. 4GL lengoaiak. Lengoaia egituratuak. Objektuetara bideratutako lengoaiak. Programazio-
lengoaia konkurrenteak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Garatutako softwarearen kode exekutagarria eta iturburu-kodea. Garatutako proba-prozedurak eta proba-kasuak. Proba-
programak. Sistema eragilea eta premiei jarraiki konfiguratu eta parametrizatutako aplikazioak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garatutako proba-kasuei eta proba-datuei buruzko dokumentazioa. Garatu beharreko softwarearen diseinuaren 
dokumentazio teknikoa. Garatutako softwarearen dokumentazio teknikoa eta erabiltzaile-dokumentazioa. Softwarearen 
funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Sistema eragilearen programazio-interfazeei (API) buruzko eskuliburuak. 
Erabilitako programazio-erremintari buruzko eskuliburuak. Sistema eragilearen erabilerari buruzko eskuliburuak. 
Programazio-inguruneari (IDE) buruzko eskuliburuak. Erabilitako programazio-lengoaiari buruzko eskuliburuak. 
Programatu beharreko hardware-gailuari buruzko eskuliburu teknikoak. Softwarearen garapenari, probei eta kalitate-
kontrolari buruzko arau korporatiboak. Aplikazio informatikoen laguntza-sistemak. Laguntzarako euskarri teknikoak 
(telefono bidezko laguntza, Internet, mezularitza eta foroak, besteak beste). 
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3. gaitasun-atala 
OSAGAIETAN OINARRITUTAKO PROGRAMAZIO-TEKNOLOGIEKIN 
SOFTWARE-ELEMENTUAK GARATZEA 

 
Kodea: UC0965_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Software-osagaiaren diseinua egitea geroago garatzeko, zehaztutako osagai-teknologiaren arabera. 

BI1.1 Osagaia garatu aurreko diagramazioa eta dokumentazioa osagaia sortzeko prozesuak optimizatzeko egiten 
da, jasotako zehaztapenen arabera. 
BI1.2 Garatu beharreko software-osagaiaren interfazeak sistemaren gainerako osagaiekiko komunikaziorako 
definitzen dira, osagaien arkitekturaren zehaztapen teknikoen eta premia funtzionalen arabera. 
BI1.3 Osagaiaren egitura osagaiak sortzeko estandarrak erabiliz diseinatzen da, arkitekturaren barruko integrazioa 
eta garapen-prozedurak errazteko eta ziurtatzeko, erabilitako arkitekturaren zehaztapen teknikoen eta premia 
funtzionalen arabera. 
BI1.4 Egindako diseinuaren dokumentazioa garapenaren erregistro-premiak betetzeko lantzen da, erakundeak 
zehaztutako eredu, araudi eta prozedurei jarraiki. 

LB2: Software-osagaia sortzea arkitektura definitu batean integratzeko, egindako diseinuaren eta jasotako zehaztapenen 
arabera. 

BI2.1 Erabilitako arkitekturan oinarritutako lengoaiak erabiliz kodetzen da osagaia, diseinuaren funtzionalitateak 
betetzeko egindako diseinu horren zehaztapenen arabera. 
BI2.2 Osagaia programazio- eta arazketa-erremintak erabiliz kodetzen da garapen-fasea optimizatzeko, 
erakundearen zehaztapenen arabera. 
BI2.3 Osagaiaren interfazea erreminta eta lengoaia espezifikoekin egiten da gainerako osagaiekiko komunikazioen 
bidea ezartzeko, arkitekturaren interfazeak definitzeko estandarren arabera. 
BI2.4 Osagaiarekin hainbat proba egiten dira haren funtzionalitatea egiaztatzeko, erakundearen kalitate- eta 
segurtasun-irizpideen arabera. 
BI2.5 Garapenaren eta egindako proben dokumentazioa erregistratzeko eta geroago erabiltzeko lantzen da, 
erakundeak zehaztutako eredu, araudi eta prozedurei jarraiki. 
BI2.6 Lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa, hala badagokio, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko 
hizkuntzan interpretatzen da. 

LB3: Garatutako osagaiak hedatzea eta ezartzea sisteman abian jartzeko, arkitekturaren zehaztapen teknikoen arabera. 
BI3.1 Egitura-probak gainerako osagaiekin komunikatzen dela eta gatazkarik sortzen ez duela egiaztatzeko egiten 
dira, erakundearen kalitate- eta segurtasun-irizpideen arabera. 
BI3.2 Hedapen-prozedurak garatutako osagaiaren eskakizunen arabera eta erakundearen kalitate- eta segurtasun-
irizpideei eta arkitekturaren zehaztapenei jarraiki definitzen dira, osagaia bere funtzionalitateekin eta gatazkarik 
gabe ezartzen dela ziurtatzeko. 
BI3.3 Garatutako osagaien errendimendua sisteman integratzen dela ziurtatzeko monitorizatzen da, erakundearen 
kalitate- eta segurtasun-irizpideei jarraiki. 
BI3.4 Hedapenaren eta ezarpenaren dokumentazioa garapenaren erregistro-premiak betetzeko lantzen da, 
erakundeak zehaztutako eredu, araudi eta prozedurei jarraiki. 
BI3.5 Lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa, hala badagokio, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko 
hizkuntzan interpretatzen da. 
 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Garapen-ingurune integratuak. Komunikazio-ekipo informatikoak eta periferikoak. Aldaketak kontrolatzeko erremintak. 
Arazketa-erremintak. Garapen-erremintak edo ingurune integratuak (IDE). Aplikazioak banatzeko erremintak. 
Programazio-elementuen dokumentaziorako erremintak. Aldaketen kudeaketarako, gorabeheretarako eta 
konfiguraziorako erremintak. Proba-erremintak. Bulegotikako erremintak. 4GL lengoaiak. Datuak manipulatzeko 
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lengoaiak. Lengoaia egituratuak. Objektuetara bideratutako lengoaiak. Fitxategien transferentzia-zerbitzuak eta 
mezularitza-zerbitzuak. Sistema eragileak eta konfigurazio-parametroak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Garatutako softwarearen kode exekutagarria eta iturburu-kodea. Garatutako softwarea instalatzeko eta/edo hedatzeko 
paketea. Proba-prozedurak eta proba-kasuak. Egindako proba-programak. Baliabideen errendimendu onarekin eta 
erabilera egokiarekin abian dagoen sistema informatikoa. Sistema eragilea eta premiei jarraiki konfiguratu eta 
parametrizatutako aplikazioak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garatutako proba-kasuei eta proba-datuei buruzko dokumentazioa. Garatu beharreko softwarearen diseinuaren 
dokumentazio teknikoa. Garatutako softwarearen dokumentazio teknikoa eta erabiltzaile-dokumentazioa. Sistema 
eragilearen programazio-interfazeei (API) buruzko eskuliburuak. Sistema eragilearen erabilerari buruzko eskuliburuak. 
Sistema informatikoen erabilerari eta funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Programazio-inguruneari (IDE) buruzko 
eskuliburuak. Programazio-lengoaiari buruzko eskuliburuak. Erabilitako programazio-lengoaiari buruzko eskuliburuak. 
Programatzeko erabili beharreko komunikazio-gailuei buruzko eskuliburu teknikoak. Softwarearen garapenari, probei eta 
kalitate-kontrolari buruzko arau korporatiboak. Laguntzarako euskarri teknikoak (telefono bidezko laguntza, Internet, 
mezularitza eta foroak, besteak beste). 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUEN KUDEAKETA 
 
Kodea: MF0490_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0490_3: Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistemaren prozesuak aztertzea, ustiapen-planean zehaztutako parametroen araberako errendimendua ziurtatzearren. 

EI1.1 Sistemaren prozesuak eta parametro bereizgarriak (aita-prozesuak, prozesuaren egoera, baliabideen kontsumoa, 
lehentasunak eta eraginpeko erabiltzaileak, besteak beste) identifikatzea, sistemaren errendimenduan zenbateraino 
eragiten duten zehazteko. 
EI1.2 Prozesuak kudeatzeko sistemak emandako erreminta bakoitza deskribatzea, sistemaren errendimendu orokorrean 
esku hartzea ahalbidetzeko. 
EI1.3 Sistemaren errendimendua ebaluatzera bideratutako erremintak eta monitorizazio-teknikak azaltzea. 
EI1.4 Kasu praktiko batean, sistema informatiko bat dago eta behar bezala zehaztutako prozesuen karga du; honako lan 
hauek egin behar dira: 

- Sistema-tresnak erabiltzea, aktibo dauden prozesu guztiak identifikatzeko, baita horietako zenbaiten ezaugarri 
bereziak ere. 

- Prozesu batekin lehentasuna aktibatzeko, desaktibatzeko eta aldatzeko eragiketak egitea, besteak beste, 
sistema-tresnak erabilita. 

- Sistemaren errendimendua monitorizatzea erreminta espezifikoen bitartez eta arrisku-egoerak adieraziko 
dituzten alarmak definitzea. 

A2: Biltegiratze-gailuetan administrazio-prozedurak aplikatzea erabiltzaileari informazioa erregistratzeko sistema integroa, 
segurua eta erabilgarria eskaintzearren. 

EI2.1 Biltegiratze-gailu jakin batean erabil daitezkeen artxibatze-sistema guztiak identifikatzea, erregistro-prozesuak eta 
horietarako sarbidea optimizatzearren. 
EI2.2 Artxibatze-sistemen ezaugarriak azaltzea erabili diren sistema eragileen eta biltegiratze-gailuen arabera. 
EI2.3 Sistema informatikoan biltegiratzeko egitura orokorra deskribatzea, gailuak dauden fitxategi-sistemekin lotuta. 
EI2.4 Kasu praktiko batean informazioa biltegiratzeko sistema bat dago, hainbat gailurekin; honako lan hauek egin behar 
dira: 

- Behar izanez gero, partizioa egitea eta gailu bakoitzean instalatu beharreko artxibatze-sistemen azpiegitura 
sortzea. 

- Biltegiratzeko egitura orokorra ezartzea gailu guztiak eta dagozkien fitxategi-sistemak integratuta. 
- Ezarritako fitxategi-sistema bakoitzaren eskakizunak eta murrizketak dokumentatzea. 

A3: Sistemarako eta baliabideetarako sarbidea administratzea, behar bezala eta modu seguruan erabiltzen direla 
egiaztatzeko. 

EI3.1 Sistemara sartzeko aukerak identifikatzea, eta urruneko sarbideak eta sarbide lokalak bereiztea. 
EI3.2 Sistemaren baliabideak erabiltzeko erabiltzaileei ematen zaizkien baimenak kudeatzean erabiltzen diren 
erremintak deskribatzea. 
EI3.3 Kasu praktiko batean, erabiltzaileak administratzeko eskubidea dugu; honako lan hauek egin behar dira: 

- Erabiltzaile batek sisteman sartzeko izan ditzakeen aukerak identifikatzea. 
- Erabiltzaile batek sistemaren baliabide bat erabiltzeko dituen baimenak aldatzea. 
- Erabiltzaileei sistemaren baliabide bat erabiltzeko mugak definitzea. 

A4: Komunikazio-zerbitzuen erabilera eta errendimendua ebaluatzea, zehaztutako parametroen barruan egon daitezen. 
EI4.1 Komunikazio-gailuen funtzionamenduko eta konfigurazioko parametroak azaltzea, sistema barruan funtzionalitatea 
bermatzeko. 
EI4.2 Sisteman aktibo dauden komunikazio-zerbitzuak zerbitzu horiek erabiltzen dituzten gailuekin lotzea, 
errendimendua aztertzeko eta ebaluatzeko xedez. 
EI4.3 Kasu praktiko batean, kanpoaldearekin hainbat komunikazio-lineen bitartez konektatuta dagoen sistema 
informatiko bat dugu; honako lan hauek egin behar dira: 
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- Komunikazio-gailuak identifikatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
- Komunikazio-zerbitzuen egoera egiaztatzea. 
- Komunikazio-zerbitzuen errendimendua ebaluatzea. 
- Sisteman gertatu diren gorabeherak detektatzea eta dokumentatzea. 

 
Edukiak: 
1. Segurtasunaren kudeaketa eta araudiak  

- ISO 27002 araua. Informazioaren segurtasuna kudeatzeko jardunbide egokien kodea. 
- ITIL metodologia. Informazioaren teknologietako azpiegituren liburutegia. 
- Izaera pertsonaleko datuak babesteko lege organikoa. 
- Segurtasun fisikoa kudeatzeko gehien erabiltzen diren arauak. 

2. Sistemen prozesuen azterketa  
- Informazio-sistemetan oinarritutako negozio-prozesuen identifikazioa 
- Prozesu elektronikoen oinarrizko ezaugarriak  

• Prozesu baten egoerak, 
• Seinaleen maneiua, administrazioa eta lehentasunetako aldaketak. 

- Negozio-prozesuen oinarri diren informazio-sistemen eta horiek erabiltzen dituzten aktibo eta zerbitzuen 
zehaztapena. 

- Sistema eragileak prozesuak eta zerbitzuak monitorizatzeko dituen funtzionalitateen azterketa. 
- Baliabideen kontsumoa kudeatzeko erabiltzen diren teknikak 

3. Biltegiratze-sistemen demostrazioa 
- Biltegiratze-gailu ohikoenen motak. 
- Erabilgarri dauden artxibatze-sistemen ezaugarriak. 
- Biltegiratzearen egitura orokorra eta antolamendua. 
- Biltegiratze-gailuak kudeatzeko sistema-tresnak. 

4. Sistemen errendimendua monitorizatzeko adierazleen eta metriken erabilera  
- Informazio-sistemak monitorizatzeko adierazleen eta metriken erabilera-esparru orokorra ezartzeko irizpideak. 
- Adierazleak lortzea eskatzen duten objektuen identifikazioa. 
- Adierazleak definitzeko eta hautatzeko definitu beharreko alderdiak. 
- Informazio-sistemen errendimendu-atalaseen ezarpena. 
- Adierazleek emandako datuen bilketa eta azterketa. 
- Adierazleen bateratzea informazio-sistemen errendimenduaren aginte-mahai bateratuaren bitartez. 

5. Sistemak eta komunikazioak monitorizatzeko prozesuaren eraketa 
- Komunikazio-gailuen identifikazioa. 
- Komunikazio-zerbitzuen eta -protokoloen azterketa. 
- Komunikazio-ekipoen funtzionamenduko eta konfigurazioko parametro nagusiak. 
- Monitorizatzeko eta erantzuteko prozesuak. 
- Ataken eta zerbitzuen erabilera monitorizatzeko erremintak, hala nola Sniffer. 
- Sistemak eta zerbitzuak monitorizatzeko erremintak, hala nola Hobbit, Nagios edo Cacto. 
- Segurtasuneko gertaerak eta Informazioa kudeatzeko sistemak (SIM/SEM) 
- Iragazketa eta sareko elementuen erregistroen kudeaketa (router, switch, firewall, IDS/IPS eta abar) 

6. Erregistro-sistemaren hautaketa erakundearen eskakizunen arabera 
- Beharrezkoak diren erregistroen mailaren, erretentzioaldien eta biltegiratze-premien zehaztapena. 
- Lege-eskakizunen azterketa erregistroari dagokionez. 
- Erregistro-sistemen segurtasun-eskakizunak betetzeko zaintza-neurrien hautaketa. 
- Erregistroaren kudeaketarako erantzukizunen esleipena. 
- Sistemen erregistroetarako biltegiratze-aukerak eta horien ezaugarriak errendimenduari, eskalagarritasunari, 

konfidentzialtasunari, integritateari eta erabilgarritasunari dagokienez. 
- Erregistroen zaintza eta biltegiratzeko sistema hautatzeko gida. 

7. Informazio-sistemetako sarbide-kontrol egokien administrazioa 
- Partekatutako baliabideen eta informazio-sistemen sarbide-eskakizunen azterketa. 
- Sarbide lokalen eta urruneko sarbideen mota guztiak eta sarbideak kontrolatzeko ohiko moduan onartuta dauden 

printzipioak. 
- Sarbideak kontrolatzearekin eta pribilegioak esleitzearekin lotutako lege-eskakizunak. 17 
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- Sarbide-profilak erakundeko langileen rol funtzionalen arabera. 
- Direktorio aktiboaren erremintak eta LDAP zerbitzariak, oro har. 
- Identitateak eta baimenak kudeatzeko sistemen erremintak (IAM) 
- Single Sign On (SSO) autentifikazioko puntu bakarreko sistemen erremintak 

 
 
 
 
 
 

2 2. prestakuntza-modulua:  
SISTEMAK KUDEATZEKO SOFTWARE-ELEMENTUEN GARAPENA 
 
Kodea: MF0964_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0964_3 Sistema eta horren baliabideak kudeatzeko software-elementuak 
sortzea 
 
Iraupena: 210 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
SISTEMEN ATAZA ADMINISTRATIBOETARAKO SOFTWARE-OSAGAIEN 
GARAPENA ETA OPTIMIZAZIOA 
 
Kodea: UF1286 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Egin beharreko garapenerako emandako zehaztapen teknikoak aztertzea, eta horien baliotasuna eta optimizazioa 
egiaztatzea.  

EI1.1 Sistema eragileen arkitektura nagusiak (monolitikoa, modularra, mikrokernela, sistema banatuak) eta horien 
ezaugarriak sailkatzea sistema horien kudeaketa- eta administrazio-premiak identifikatzeko, zehaztapen teknikoei 
jarraiki.  
EI1.2 Eskakizunei buruzko azterketa baten atalak azaltzea, eta, ildo horretan, zehaztapen funtzionalerako eta datuen 
zehaztapenerako erabilitako oinarrizko diagramak xehatzea, diseinu-metodologien eta diseinu-estandarren arabera.  
EI1.3 Ezarri nahi den kudeaketa-zerbitzuaren edo kudeaketa-erremintaren zehaztapen teknikoak aztertzea osagairako 
eskatutako baliabideak identifikatzeko, emandako zehaztapen funtzionalen arabera.  
EI1.4 Garapen-fasearen aurreko diagramak egitea, zehaztapen teknikoei eta zehaztutako kalitate-irizpideei jarraiki. 
EI1.5 Kasu praktiko batean, software-elementu baten garapenerako eskakizun-azterketa bat interpretatzeko, sistema 
informatikoaren baliabideen administrazio-premiak kontuan hartuta, honako lan hauek egin behar dira:  

- Egin beharreko software-moduluak definitzea, zehaztapen teknikoetan eta eskakizunen katalogoan oinarrituta.  
- Moduluen arteko erlazioak ezartzea, eta, horretarako, datuen sarrerak, irteerak eta fluxuak zehaztea, 

sistemaren diseinu funtzionalaren eta zehaztapenen arabera.  
- Eskakizunetan zehaztutako informazioa irudikatzeko beharrezkoak diren egiturak finkatzea.  
- Software-elementuaren kodeketan eskakizunen jarraipena egiteko beharrezkoak diren egiturak sortzea, 

zehaztutako kalitate-irizpide batzuen arabera.  
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A2: Sistemaren baliabideak kudeatzeko software-elementuak garatzea sistemen programazio-erreminten eta programazio-
lengoaien bidez.  

EI2.1 Sistemaren baliabideak kudeatzeko programak garatzera bideratutako erreminta eta lengoaia egituratuak 
zerrendatzea eta horien ezaugarriak xehatzea.  
EI2.2 Memoria-sistemen funtzionamendu-teknikak eta printzipioak deskribatzea eta horien hierarkia-antolamendua 
xehatzea, horiek erabiliko dituzten software-elementuak garatzeko, emandako zehaztapen funtzionalen arabera.  
EI2.3 Sistemen sarrera/irteerako arkitekturak eta busen eta mikroprozesadoreen arkitekturak sailkatzea, eta software-
elementuak garatzeko erabilitako teknika eta prozesu funtzionalak azaltzea, emandako zehaztapen funtzionalen 
arabera.  
EI2.4 Sistemaren liburutegien funtzioak bereiztea software-osagai berriak lantzeko, eta, horretarako, garatuta dagoen 
kodea berrerabiltzea eta liburutegi horietan elementu berriak ezartzea edo osagai bakanak lortzea, zehaztutako 
optimizazio- eta kalitate-irizpide batzuen arabera.  
EI2.5 Proba-motak (funtzionalak zein egiturazkoak) eta garatutako osagai bati eta erabilitako erremintei aplikatu 
beharreko arazketa-prozesuak deskribatzea horien funtzionalitatea eta sistemaren gainerako osagaiekiko integrazioa 
egiaztatzeko, zehaztutako kalitate-irizpide batzuen arabera.  
EI2.6 Garapen-faseetan erabilitako erremintak sailkatzea: kodearen sorkuntza, modulu exekutagarrien sorkuntza, 
bertsioen kontrola, arazketa eta probak, dokumentazioa eta paketatzea ondoren banatzeko, era horretan garapenaren 
produktuen kalitatea ziurtatu eta sorkuntza optimizatu ahal izan dadin, zehaztutako segurtasun- eta kalitate-irizpide 
batzuen arabera.  
EI2.7 Sistemaren baliabideen kudeaketarako software-elementu batzuk garatzeko hainbat kasu praktikotan, zehaztapen 
tekniko jakin batzuk izanik, honako lan hauek egin behar dira:  

- Software-elementuari lotutako algoritmoak diseinatzea, eta, horretarako, garapen egituratuko teknikak 
erabiltzea.  

- Diseinatutako algoritmoetatik abiatuta, software-moduluak kodetzea, eta, horretarako, erreminta eta lengoaia 
egituratuak erabiltzea.  

- Datu-egiturak kodetzea, eta, horretarako, lengoaia egituratuak emandako funtzionalitateak erabiltzea.  
- Garapen-erremintetan eskuragarri dauden baliabideak eta liburutegiak erabiltzea, algoritmoak kodetzeko.  
- Software-moduluaren funtzionamendu egokia bermatzeko beharrezkoak diren akats-maneiatzaileak 

diseinatzea eta kodetzea.  
- Sistemaren baliabideetarako sarbide konkurrentea ahalbidetuko duten osagaiak diseinatzea eta kodetzea.  
- Garatutako moduluak araztea, eta, horretarako, eskuragarri dauden erremintak erabiltzea. 
- Garatutako moduluen inguruko proba-sortak diseinatzea eta aplikatzea horien behar bezalako 

funtzionamendua egiaztatzeko, eta lortutako emaitzak dokumentatzea.  
- Garatutako moduluak dokumentatzea, horien berrikuspena eta etorkizuneko aldaketak eta zabalkuntzak 

errazteko.  
- Moduluak ezartzea, eta, horretarako, prozesua eta detektatutako gorabeherak dokumentatzea.  

EI2.8 Programazio-erremintei eta programazio-lengoaiei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea —baita 
sektorean gehien erabiltzen den atzerriko hizkuntzan editatuta badago ere—, eta garapenean laguntzeko erabiltzea. 

 
Edukiak: 
1. Sistema eragileen zerbitzuen, egituraren eta administrazioaren deskribapena 

- Sistema eragileen definizioa eta horien inguruko oinarrizko kontzeptuak: 
• Sistema eragile batek eskainitako oinarrizko zerbitzuen deskribapena. 
• Memoriaren kudeaketa. Memoria birtuala 
• Programen exekuzioa eta prozesuen kudeaketa. 
• Biltegiratzearen kudeaketa. Fitxategi-sistemak. 
• Sarrera/irteerako gailuen kudeaketa. 
• Sare-kudeaketa. 
• Akatsen kudeaketa. 
• Segurtasunaren kudeaketa. 
• Auditoria (sistemaren logak). 
• Abiatze-prozesuak (boot) eta sistemaren amaiera (shutdown) 

- Sistema eragileen egitura-ezaugarriak: 
• Sistema monolitikoak. 
• Mikrokernelak 
• Sistema modularrak eta geruza bidezkoak. 19 
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• Makina birtualak 
• Sistema banatuak 

- Sistema eragileetan erabili ohi diren erreminta administratiboak: 
• Erabiltzaile-interfaze grafikoak. 
• Komando-interpretatzaileak. 

2. Sistema eragileen programazioa. Erabilera arrunteko lengoaiak eta liburutegiak 
- Sistemarako deiak (System Calls): 

• Definizioa. 
• Zuzeneko erabilera eta Application Programming Interfaces (API) izeneko aplikazioaren bidezkoa. 
• Sistemarako dei nagusiak: 

o Prozesuen kontrola. 
o Fitxategien kudeaketa. 
o Gailuen kudeaketa. 
o Sistemaren informazioa. 
o Komunikazioak. 

• Sistemarako deietarako erabili ohi diren API estandarren deskribapena eta erabilera:  
o Win32 API (Windows sistemak). 
o POSIX API (Unix, Linux, Mac sistemak). 
o Java API (Multiplataforma). 

- Utilitate-programak eta sistemaren komandoak: 
• Mota nagusiak: 

o Fitxategiekin eta direktorioekin egiteko eragiketak. 
o Egoera-funtzioak. 
o Fitxategien edizioa eta manipulazioa. 
o Programazio-lengoaietarako euskarria (konpiladoreak, estekatzaileak, mihiztatzaileak, 

interpretatzaileak eta abar). 
o Programen exekuzioa. 
o Komunikazioak, mezularitza, fitxategien urruneko trukea eta abar. 

• Utilitateen eta komandoen erabilera, erabilera arrunteko script-lengoaien bidez: Windows scripting. 
Linux/Unix scripting. 

3. Sistemak kudeatzeko softwarearen bizi-zikloa 
- Softwarearen bizi-zikloaren ereduak..  

• Kaskadakoa (waterfall). 
• Iteraziozkoa. 
• Inkrementala. 
• V formakoa. 
• Osagaietan oinarritua (CBSE). 
• Garapen bizkorra (RAD). 
• Abantailak eta eragozpenak. Metodologiarik egokiena hautatzeko jarraibideak. 

- Softwarearen bizi-zikloaren faseak deskribatzea: 
• Eskakizunen azterketa eta zehaztapena. 

o Eskakizun-motak: funtzionalak / ez-funtzionalak, erabiltzaile-eskakizunak, interfaze-eskakizunak, 
segurtasun-eskakizunak eta errendimendu-eskakizunak. 

o Eskakizunak aztertzeko ereduak. 
o Eskakizunen dokumentazioa. 
o Eskakizunen balidazioa. 
o Eskakizunen kudeaketa. 

• Diseinua: 
o Sistemak diseinatzeko ereduak: testuingurua eta arkitektura, prozesuak, datuak, objektuak, 

erabiltzaile-interfazeak, osagaiak eta hedapenak. 
o Diseinu-diagramak: entitate-erlazio diagramak, fluxu-diagramak, testuinguru-diagramak eta UML 

diagramak. Sistemen diseinuan erabili ohi diren UML diagramak. 
o Dokumentazioa: dokumentazioa sortzeko erremintak eta kode-dokumentazioa. 

• Ezarpena. Softwarearen garapenari lotutako kontzeptu orokorrak: 
o Softwarearen garapenaren oinarrizko printzipioak. 
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o Softwarea garatzeko teknikak: prototipoetan oinarrituak, osagaietan oinarrituak, garapen bizkorreko 
metodoak eta beste garapen-teknika batzuk. 

• Balidazioa, egiaztapena eta probak: 
o Sistemen balidazioa eta egiaztapena: plangintza, egiaztapen-metodo formalak eta azterketa-

metodo automatizatuak. 
o Software-probak: motak, proben diseinua, aplikazio-eremua eta proben, erreminten eta 

estandarren automatizazioa software-probetan. 
- – Softwarearen kalitatea: 

• Softwarearen kalitate-printzipioak 
• Softwarearen metrikak eta kalitatea: 

o “Metrika” kontzeptua eta kalitatea neurtzeko duen garrantzia. 
o Softwarearen bizi-zikloaren faseetako metrika nagusiak. 

• Kalitate-faktoreak deskribatzeko estandarrak: ISO-9126 
o Beste estandar batzuk. 
o Konparazioa. 

4. Sistemak kudeatzeko softwarearen garapena 
- Sistemak kudeatzeko softwarearen garapenerako zehaztapenen azterketa: 

• Zehaztapenen arabera beharrezkoak diren osagaien identifikazioa. 
• Berrerabil daitezkeen osagaien azterketa. 
• Osagaiak sistemaren arkitekturan integratzeko lanaren azterketa. 
• Osagaien eredu funtzionalen eta datu-ereduen identifikazioa. 

- Erabilera arrunteko lengoaietan agertzen diren eta sistemak kudeatzeko softwarearen garapenean aplika 
daitezkeen programazio-teknikak: 

• Programazio egituratua: 
o Mota sinpleak eta egituratuak. 
o Aldagaiak. Erabilera-eremua. 
o Eragile aritmetikoak eta logikoak. 
o Kontrol-egiturak. Begiztak, baldintzazkoak eta hautatzaileak. 
o Funtzioak eta prozedurak. Balioaren eta erreferentziaren araberako parametroak. 
o Errekurtsibitatea. 
o Oinarrizko elementuen programazioa: kateak, datak eta fitxategiak. 
o Moten bihurketak. 
o Akatsen maneiua (salbuespenak). 
o Erabilera arrunteko lengoaia egituratuak. 

• Objektuetara bideratutako programazioa: 
o Klaseak eta objektuak. 
o Metodoen ondoretasuna, polimorfismoa eta gainkarga dinamikoa. 
o Propietateak: hautagailuak (get), aldagailuak (set) eta erreferentziak (let). 
o Erabilera arrunteko objektuetara bideratutako lengoaiak. 

- Sistemak kudeatzen dituen softwarea programatzeko teknikak: 
• Kodearen berrerabilera.  

o Sistemaren liburutegien erabilera. 
o Sistemaren utilitate eta aplikazioetarako deiak. 

• Sistemaren oinarrizko zerbitzuetan aplikatu beharreko teknika espezifikoak: 
o Prozesuen kudeaketaren programazioa: multiataza, blokeoen kontrola (deadlock) eta prozesuen 

arteko komunikazioa. 
o Memoriaren kudeaketaren programazioa: memoria-hierarkiak, memoria-orrikatzea, memoria-

segmentazioa, elkartrukea (swapping), memoria-partekatzea, segurtasuna eta memoria birtuala. 
o Fitxategi-sistemen programazioa: fitxategi eta direktorioetarako sarbidea, atributuak eta babes-

mekanismoak. 
o Sarrera eta irteerako sistemen programazioa: etenduren kudeaketa, zuzeneko memoria-sarbidea, 

sarrera/irteerako atakak eta memoria-esleipena. 
o Segurtasunaren programazioa: aldagaien kontrola, buferren gainezkatzearen kontrola, asertzioak, 

aurrebaldintzak eta ondorengo baldintzak. 
• Optimizazio-teknikak. 
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- Sistemak kudeatzeko softwarearen garapenaren kalitate-kontrola: 
• Metrika aplikagarriak. 
• Eskakizunen egiaztapena. 
• Etengabeko hobekuntzako prozesua. 

- Sistemen softwarea garatzeko erabilera arrunteko erremintak: 
• Programazio-lengoaietara bideratutako editoreak. 
• Konpiladoreak eta estekatzaileak. 
• Programa-sortzaileak. 
• Araztaileak. 
• Softwarearen proba eta balidazioa. 
• Kode-optimizatzaileak. 
• Paketatzaileak. 
• Software-dokumentazioaren sortzaileak. 
• Softwarearen hedapena: 

o Paketeen kudeatzaileak eta gordetegiak. Mendekotasunen bertsionatzea eta kontrola. 
o Softwarearen banaketa. 
o Softwarea eguneratzeko kudeatzaileak. 

• Bertsioen kontrola. 
• Erabilera arrunteko garapen-ingurune integratuak (IDE). 

o Windows sistemetako espezifikoak. 
o Unix sistemetako espezifikoak. 
o Multiplataforma. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
GAILUAK (DRIVERRAK) MANEIATZEKO SOFTWARE-OSAGAIEN GARAPENA 
 
Kodea: UF1287 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gailu-maneiatzaileak (driverrak) garatzeko, banatzeko eta ezartzeko erabilitako teknikak eta estandarrak erabiltzea 
sistema informatikoan periferikoak integratzeko, emandako zehaztapen tekniko eta funtzional batzuen arabera.  

EI1.1 Erabili beharreko software-erreminten eta gailu-maneiatzailea ezarriko den sistema eragilearen dokumentazio 
teknikoa interpretatzea (baita sektorean gehien erabiltzen den atzerriko hizkuntzan editatuta dagoenean ere) eta 
lagungarri gisa erabiltzea gailu-maneiatzailearen programazioaren ezaugarriak eta parametroak identifikatzeko, 
emandako diseinuari jarraiki.  
EI1.2 Gailu-maneiatzailea garatzeko eta garatutako kodean dauden akatsak arazteko programazio-teknikak, 
programazio-estandarrak eta programazio-erremintak erabiltzea, erreminten zehaztapen teknikoen eta premia 
funtzionalen arabera.  
EI1.3 Ezar daitekeen lekuetan landutako gailuaren maneiatzailearen probak egitea, horren funtzionalitatea eta 
sistemaren gainerako osagaiekiko gatazkarik eza ziurtatzeko, zehaztapen teknikoen eta kalitate-araudiaren arabera.  
EI1.4 Garatutako maneiatzailearen dokumentazio teknikoa eta erabiltzaile-dokumentazioa lantzea, emandako parametro 
batzuen eta araudi baten arabera.  
EI1.5 Kasu praktiko batean, gailu-maneiatzaile bat aldatuko da diseinuan aldaketa bat egiteko, zehaztapen funtzional 
batzuei jarraiki; honako lan hauek egin behar dira:  

- Kodea aldatzea beharrezkoak diren aldaketak egiteko, zehaztutako kalitate-irizpideei jarraiki.  
- Proben bidez, aldaketa behar bezala egin dela eta sistemaren —oro har— eta gainerako maneiatzaileen —

bereziki— funtzionalitatean eraginik izan ez duela egiaztatzea. 
- Proposatutako aldaketak eraginpean hartutako dokumentazio guztia eguneratzea.  
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- Gailu-maneiatzailea diseinatzea, eta, horretarako, garapen egituratuko teknikak eta gailu-motarako estandar 
egokiak erabiltzea.  

- Gailu-maneiatzaileak kodetzea, eta, horretarako, hautatutako erreminta erabiltzea, aldez aurretik lortutako 
diseinua aplikatzea eta lengoaia egituratuak erabiltzea.  

- Gailu-maneiatzailea ezartzea, eta, horretarako, sortutako kodea, lortutako emaitzak eta detektatutako 
gorabeherak dokumentatzea. 

 
Edukiak: 
1. Sistema eragilearen nukleoa 

- Nukleoaren arkitektura orokorra. 
- Nukleoaren azpisistemak: 

• Prozesuen kudeaketa. 
• Memoria-kudeaketa. 
• Fitxategi-sistemak. 
• Gailuen kontrola. 
• Komunikazioak. 

- Nukleoaren elementuen garapenaren inguruko segurtasun-alderdiak. 
- Nukleoaren bertsioen bateragarritasunaren inguruko kontsiderazioak. 

2. Gailu-kontrolatzaileen programazioa 
- Gailu-kontrolatzaile baten funtzionamendu orokorra. 
- Gailu-kontrolatzaile nagusiak: Karakterea. Blokea. Paketea. 
- Gailu-kontrolatzaileak programatzeko oinarrizko teknikak. 

• Gailuen datuen oinarrizko egiturak. 
• Gailuen akatsen kudeaketa. 
• Gailuen memoriaren kudeaketa. 
• Etenduren kontrola. 
• Sarrera/irteerako ataken kudeaketa. 
• Zuzeneko memoria-sarbidearen (DMA) eta busen erabilera.  

- Arazketa- eta proba-teknikak: 
• Trazen inprimaketa. 
• Akatsen monitorizazioa. 
• Erabilera arrunteko sistema eragileetan kontrolatzaileak arazteko teknika espezifikoak: Windows. Unix. 
• Softwarearen kalitate-estandarren aplikazioa gailu-kontrolatzaileen garapenean. 

- Gailu-kontrolatzaileen konpilazioa eta karga. 
- Gailu-kontrolatzaileen banaketa. 
- Erabilera arrunteko sistema eragileetako gailuen garapenaren berezitasunak: 

• Windows sistemak. 
• Unix sistemak. 
• Erabilera arrunteko sistema eragileetan gailu-kontrolatzaileak instalatzeko moduak. Plug & Play gailuak: 

gailuen instalazioa Windows sistemetan. 
- Gailuen instalazioa Unix sistemetan. 
- Erremintak: 

• Erabilera arrunteko sistema eragileetako gailu-kontrolatzaileen garapen-inguruneak. 
• Gailu-kontrolatzaileak arazteko eta egiaztatzeko erremintak. 

- Gailu-maneiatzaileen dokumentazioa: 
• Zehaztapen teknikoak lantzea, erabilera arrunteko sistema eragileen jarraibide espezifikoei jarraiki.  
• Instalazio-eskuliburua lantzea. 
• Erabilera-eskuliburua lantzea. 
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2.3 prestakuntza-atala 
KOMUNIKAZIO-ZERBITZUETARAKO SOFTWARE-OSAGAIEN GARAPENA 
 
Kodea: UF1288 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistemen arteko komunikazio-zerbitzuak ezartzea, eta, horretarako, software-elementuen garapen-teknikak eta garapen-
estandarrak aplikatzea, zehaztapen tekniko eta funtzional batzuei jarraiki.  

EI1.1 Komunikazio-zerbitzuen arkitekturak sailkatzea, bezero/zerbitzariaren inguruneetan emandako zerbitzuak eta 
berdinen arteko inguruneetan (puntutik puntura) emandakoak bereizteko.  
EI1.2 Sistemen arteko komunikaziorako erabilitako protokoloak eta atakak deskribatzea, komunikazio-zerbitzuei 
eskaintzen dieten euskarria kontuan hartuta.  
EI1.3 API (Aplication Program Interface) nagusiak eta liburutegiak, eta programazio egituratu bidez garatzeko duten 
erabilera identifikatzea.  
EI1.4 Osagaia programazio- eta arazketa-erreminta egokiak erabiliz kodetzea garapen-fasea optimizatzeko, zehaztapen 
tekniko batzuen arabera.  
EI1.5 Osagaiarekin hainbat proba egitea ezar daitekeen lekuen errepliketan, sistemaren gainerako osagaiekiko 
gatazkarik eza eta integrazioa egiaztatzeko, kalitate- eta segurtasun-irizpide batzuen arabera.  
EI1.6 Sistemen arteko komunikazio-zerbitzuak garatzeko definitutako estandarrak sailkatzea, hainbat irizpideren 
arabera: estandarizazio-erakundeak, zerbitzu-motak eta protokoloak, besteak beste.  
EI1.7 Komunikazioen eremuko segurtasun-arazo nagusiak zerrendatzea eta zerbitzu seguruak ezarriko dituzten 
osagaiak garatzeko aplikatu beharreko estrategiak deskribatzea, estandar eta zehaztapen batzuen arabera.  
EI1.8 Hainbat kasu praktikotan, sistemen arteko komunikazio-zerbitzuak ezartzeko osagaiak garatuko dira, zehaztapen 
tekniko batzuei jarraiki; honako lan hauek egin behar dira:  

- Komunikazio-osagaiak garatzeko erreminta egokia hautatzea. 
- Osagaia diseinatzea, eta, horretarako, garapen egituratuko teknikak eta definitutako estandarrak erabiltzea.  
- Software-elementua kodetzea, eta, horretarako, hautatutako erreminta erabiltzea, aldez aurretik lortutako 

diseinua aplikatzea eta lengoaia egituratuak erabiltzea.  
- Osagaia araztea eta probatzea, eta haren funtzionamendu egokia bermatzea.  
- Zerbitzuaren kontrako erasoak diseinatzea eta probatzea, ahuleziak detektatzeko.  
- Osagaiak ezartzea komunikazio-zerbitzua egiaztatzeko, eta detektatutako emaitzak eta gorabeherak 

dokumentatzea.  
- Garatutako kodea, egindako probak eta osagaiak ezartzeko prozesuen emaitza dokumentatzea. 

 
Edukiak: 
1. Programazio konkurrentea 

- Prozesuen programazioa eta exekuzio-hariak: 
• Prozesuen kudeaketa. 
• Hariak eta sinkronizazioa. 

- Gertaera asinkronoen programazioa: 
• Seinaleak. 
• Tenporizadoreak. 

- Prozesuen arteko komunikazio-mekanismoak: 
• Hodiak (pipeak) 
• Semaforoak. 
• Memoria-partekatzea. 
• Mezuak. 

- Sinkronizazioa: 
• Harien arteko sinkronizazio-funtzioak. 
• Sinkronizazio-arazoak. Blokeoak (Deadlockak) 24 
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- Gailuetarako sarbidea: 
• Irakurri eta idazteko funtzioak. 
• Sarrera eta irteerako atakak. 

2. Komunikazio-funtsak 
- Sareko programaziorako ereduak: 

• Bezero/zerbitzariaren eredua. 
• Banatutako objektuen eredua. 
• Mezuetan oinarritutako ereduak. Web-zerbitzuak: sarrera. 

- Maila fisikoa: 
• Gailu fisikoak. 
• Maila fisikoko protokoloak. 

- Lotura-maila. 
• Ethernet sareak. 
• Helbide fisikoak. 

- Garraio-maila. 
• TCP/IP protokoloa. 
• Helbideratze-eskemak. 
• Garraio-maila. TCP eta UDP protokoloak. Erabilera arrunteko beste protokolo batzuk. 
• Atakak. 
• Oinarrizko sare-zerbitzuak. 

3. Komunikazio-zerbitzuen programazioa 
- Komunikazio-aplikazioak eta komunikazio-utilitateak. Komunikazio-estandarrak: 

• Komunikazioak estandarizatzeko erakundeak. 
• Komunikazioak erabilera arrunteko sistema eragileetan. 
• Komunikazio-zerbitzuen motak. 
• Erabilera arrunteko komunikazio-protokoloak. 
• Hari gabeko komunikazioen estandarrak. 

- Erabilera arrunteko komunikazio-liburutegiak. 
• Windows inguruneetarako APIak. 
• Unix inguruneetarako APIak. 

- Komunikazio-osagaien programazioa. 
• Socketen programazioa: 

o Oinarrizko funtzioak. 
o Erabilera-adibideak. TCP eta UDP socketak. 
o Bezero/zerbitzari ereduaren programazioa socketen bidez. 

• Protokolo-maneiatzaileen programazioa. 
- Komunikazio-zerbitzuak arazteko teknikak: 

• Probak diseinatzeko jarraibideak. 
• Ahulezien eta ataken esplorazioa. 
• Logen berrikuspena. 
• Arazteko beste teknika batzuk. 
• Komunikazio-zerbitzuak probatu eta arazteko erremintak. 

- Errendimendua komunikazioetan: 
• IP zerbitzuaren kalitatea. 
• Banda-zabaleraren kontrola. 
• Sareak monitorizatzeko erremintak. 

4. Segurtasuna komunikazioetan 
- Segurtasun-printzipioak komunikazioetan: Segurtasun-mekanismoak. Ahulezia eta mehatxu nagusiak. 
- Sareko segurtasuna kudeatzeko erremintak. Eskanerrak. 
- IP segurtasuna. 
- Segurtasuna aplikazio-mailan. SSL protokoloa. 
- Segurtasuna hari gabeko sareetan. 
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3. prestakuntza-modulua:  
OSAGAIETARA BIDERATUTA DAUDEN TEKNOLOGIETAN 
OINARRITUTAKO SOFTWAREAREN GARAPENA 
 
Kodea: MF0965_3 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0965_3 Osagaietan oinarritutako programazio-teknologiekin software-
elementuak garatzea. 
 
Iraupena: 210 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
SOFTWARE-ELEMENTUEN DISEINUA, OSAGAIETAN OINARRITUTAKO 
TEKNOLOGIEKIN 
 
Kodea: UF1289 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ingurune horietan integratutako software-elementuak sortzeko eta aldatzeko osagaietara bideratutako garapen-
teknologien ezaugarriak eta arkitekturak identifikatzea, egungo estandarren eta normalizazioen arabera.  

EI1.1 Software-elementuak lantzeko eta aldatzeko osagaietara bideratutako garapen-paradigman inplikatutako garapen-
teknikak eta garapen-metodoak deskribatzea, teknologia horren estandarren arabera.  
EI1.2 Osagaietara bideratutako garapenean erabiltzen diren objektuetara bideratutako erremintak eta lengoaiak 
sailkatzea eta horien ezaugarriak deskribatzea, software-elementuak sortzeko edo aldatzeko espezifikoak direnak 
identifikatzeko, zehaztapen funtzional batzuen arabera.  
EI1.3 Osagai-ereduen estandarrak sailkatzea eta osagai heterogeneoen artean eragiteko atebideak deskribatzea, 
garatutako elementuen integraziorako lanak egiteko, zehaztapen funtzional eta tekniko batzuen arabera.  
EI1.4 Osagaietara bideratutako teknologietan oinarrituta dagoen softwarea garatzeko diagramazio- eta dokumentazio-
teknikak identifikatzea.  
EI1.5 Arkitektura jakin baten barruan osagaiak garatzeko kasu praktiko batean, zehaztapen funtzional zehatz batzuk 
izanik, honako lan hauek egin behar dira:  

- Osagaia garatu aurreko diagramazioa eta dokumentazioa egitea osagaia sortzeko prozesuak optimizatzeko, 
jasotako zehaztapenen arabera.  

- Osagaien arteko komunikaziorako erabilitako interfazeak eta teknikak identifikatzea, osagai berrien 
garapenean aplikatu ahal izateko. 

- Garatu beharreko software-osagaiaren interfazeak sistemaren gainerako osagaiekiko komunikaziorako 
definitzea, osagaien arkitekturaren zehaztapen teknikoen eta premia funtzionalen arabera.  

- Osagaiaren egitura diseinatzea eta, horretarako, osagaiak sortzeko estandarrak erabiltzea, erabilitako 
arkitekturaren zehaztapen teknikoen eta premia funtzionalen arabera.  

- Egindako diseinuaren dokumentazioa lantzea, eta, horretarako, zehaztutako eredu, araudi eta prozedurei 
jarraitzea. 

 
Edukiak: 
1. Objektuetara bideratutako orientazioa 

- Objektuetara bideratutako orientazioaren printzipioak. Programazio egituratuarekiko konparazioa: 
• Informazioaren ezkutatzea (information hiding). 26 
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• Datu-mota abstraktua (ADT). Datuen kapsulatzea. 
• Mezuen igarotzea. 

- Objektuetara bideratutako orientazioari lotutako oinarrizko kontzeptuak: 
• Klaseak: 

o Atributuak, egoera-aldagaiak eta klase-aldagaiak. 
o Metodoak. Eskakizunak eta inbarianteak. 
o Salbuespenen kudeaketa. 
o Klaseen agregazioa. 

• Objektuak: 
o Objektuen sorkuntza eta suntsipena. 
o Objektu baten metodo-deia. 
o Egoera-aldagaien ikusaraztea eta erabilera. 
o Objektuetarako erreferentziak. 
o Objektuen iraunkortasuna. 
o Memoriaren optimizazioa eta zaborraren bilketa (garbage collection) 

• Ondoretasuna: 
o “Ondoretasun” kontzeptua. Superklaseak eta azpiklaseak. 
o Ondoretasun anizkoitza. 
o Klase abstraktuak. 
o Ondoretasun-motak: ezarpen-ondoretasuna, interfazeen eta moten ondoretasuna, eta beste 

ondoretasun-mota batzuk. 
o Polimorfismoa eta lotura dinamikoa (dynamic binding). 
o Ondoretasuna behar bezala erabiltzeko jarraibideak. 

• Modularitatea: 
o Klaseen liburutegiak. Izenen erabilera-eremua. 
o Moduluak edo paketeak erabiltzearen abantailak. 

• Generizitatea eta gainkarga: 
o “Generizitate” kontzeptua. 
o “Gainkarga” kontzeptua. Gainkarga-motak. 
o Generizitatearen eta gainkargaren arteko konparazioa. 

- Objektuetara bideratutako garapena: 
• Erabilera arrunteko objektuetara bideratutako garapen-lengoaiak. 
• Garapen-erremintak. 

- Modelizazio-lengoaiak objektuetara bideratutako garapenean: 
• Modelizazio-lengoaia bateratua (UML) 
• Objektuetara bideratutako sistemak modelizatzeko diagramak. 

2. Osagaietara bideratutako orientazioa 
- Kontzeptuzko funtsak: 

• Osagaiaren definizioa. 
• Osagaien eta objektuen arteko konparazioa. 
• Moduluak. 
• Interfazeak: 

o Interfaze-motak.  
o Interfazeen bertsionatzea. 
o Interfazeak kontratu gisa. 

• Osagaien eskalada. 
• Osagaien egoera. 

- Osagaien arkitekturak: 
• Objektuetan oinarrituak. Objektuen osaera eta erabilera. 
• Multigeruza. 
• Middlewarean oinarrituak. 
• Banatutako objektuetan oinarrituak. 

- Osagaien diseinua: 
• Osagaien diseinuaren printzipioak: 

o Mendekotasun ez-ziklikoak. 
o “Open/closed” printzipioa. 27 
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o Errefusagarritasuna. 
o Konfiguragarritasuna. 
o Abstrakzioa. 
o Mendekotasunak. 

• Errefusagarritasun-teknikak: 
o Ereduak. 
o Liburutegiak. 
o Interfazeak. 
o Mezuen protokoloak eta eskemak. 
o Programazio-lengoaien erabilera. 
o Egiturak eta egitura-hierarkiak. 
o Sistemen arkitekturak. 

• Osagai-eredua: 
o Zerbitzuen zehaztapena: transakzioak, segurtasuna, iraunkortasuna eta urruneko sarbidea. 
o Interfazearen zehaztapena. 
o Ezarpenaren zehaztapena. 
o Hedapen-atalen (moduluen) zehaztapena. 

• Osagaiak integratzeko ereduak: 
o Objektu, osagai eta interfazeen erreferentziak eta identitatea. 
o Lokalizazio-zerbitzuak. 
o Truke-ereduak: banatutako objektuak, bitarteko geruza (Middleware) eta web-zerbitzu bidezko 

elkarreragina eta integrazioa. 
o Osagai-azpiegitura nagusietako trukerako metodoen arteko konparazioa: OMG: CORBA, OMA, 

Java: JavaBeans, EJBs eta Microsoft: COM, OLE/ActiveX, .NET. 
• Osagaien diagramazioa eta dokumentazioa: 

o Informazio-eredua: kontzeptuzko diagramak, osagaien arkitekturen diagramak eta hedapen-
diagramak. 

o Eredu dinamikoa: elkarreragin- eta jarduera-diagramak, erabilera-kasuen diagramak eta egoera-
diagramak. 

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
SOFTWARE-ELEMENTUEN EZARPENA ETA INTEGRAZIOA, OSAGAIETAN 
OINARRITUTAKO TEKNOLOGIEKIN 
 
Kodea: UF1290 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Software-elementuak sortzea, premien zehaztapenetatik abiatuta eta erabilitako osagaien teknologiaren garapen-
baldintzetan.  

EI1.1 Osagaiak berrerabilera-printzipioa aplikatuta sortzeko garapenaren eta ezarpenaren ikuspegiak azaltzea.  
EI1.2 Dagoen osagai bat berrerabili nahi den arkitekturan txertatzeko egokitze-prozesua deskribatzea, erabilitako 
osagaien teknologiaren zehaztapen teknikoen arabera.  
EI1.3 Osagai berri bat berrerabili nahi den arkitekturan txertatzeko diseinu-prozesuaren ezaugarriak adieraztea, betiere 
etorkizunean berrerabiliko dela bermatuta.  
EI1.4 Programazio- eta arazketa-erremintak sailkatzea osagaien garapen-fasea optimizatzeko, zehaztapen batzuen 
arabera.  
EI1.5 Osagaiaren interfazearen elementuak eta parametroak identifikatzea, erreminta eta lengoaia espezifikoekin 
garatzeko eta komunikazio-bidea gainerako osagaiekin ezartzeko, arkitekturaren interfazeak definitzeko estandarren 
arabera.  28 
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EI1.6 Osagaia instalatzeko prozesuak egitea eta eskatutako ekintzak exekutatzen dituela eta beharrezkoa duten 
aplikazioetarako prest dagoela egiaztatzea, arkitekturaren zehaztapen teknikoen arabera.  
EI1.7 Software-osagai berrerabilgarriak garatzeko kasu praktiko batean, zehaztapen funtzional eta tekniko batzuk izanik, 
honako lan hauek egin behar dira:  

- Osagai berria emandako zehaztapen funtzionalak betetzeko moduan diseinatzea. 
- Diseinatutako osagaiaren funtzionalitatea etorkizuneko berrerabileretarako zabal daitekeela egiaztatzea.  
- Osagaia ezartzea, eta, horretarako, objektuetara bideratutako erremintak eta lengoaiak erabiltzea.  
- Garatutako osagaia araztea eta probatzea, eta, horretarako, eskuragarri dauden erremintak erabiltzea.  
- Osagaia eta haren interfazeak dokumentatzea, etorkizuneko berrerabilera errazteko.  

EI1.8 Softwarea osagaiak berrerabiliz garatzeko kasu praktiko batean, zehaztapen funtzional eta tekniko batzuk izanik, 
honako lan hauek egin behar dira:  

- Osagaien gordetegiak erabiltzea, emandako zehaztapenekin bat datozenak eta berrerabil daitezkeenak 
aurkitzeko.  

- Dagoen osagaian emandako zehaztapenak bete ditzan egin beharreko aldaketak diseinatzea.  
- Osagaia aldatzea, eta, horretarako, objektuetara bideratutako erremintak eta lengoaiak erabiltzea.  
- Aldatutako osagaia araztea eta probatzea, eta, horretarako, eskuragarri dauden erremintak erabiltzea.  
- Osagaian eta haren interfazeetan egindako aldaketak dokumentatzea, etorkizuneko berrerabilera errazteko. 

EI1.9 Programazio-erremintei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea —baita sektorean gehien erabiltzen den 
atzerriko hizkuntzan editatuta badago ere—, eta garapenean laguntzeko erabiltzea. 

 
Edukiak: 
1. Osagaien garapena 

- Osagaiak garatzeko lengoaiak.  
• Objektuetara bideratutako lengoaiekiko konparazioa. 
• Osagaietara bideratutako lengoaiak. Interfazeen deskribapena. Mihiztatzea. Arkitekturaren deskribapena. 

- Osagaietara bideratutako garapenaren eskakizun nagusiak: 
• Modularitatea. 
• Hedapen independentea. 
• Ordezkagarritasuna. 
• Segurtasuna. 
• Interfazearen eta ezarpenaren arteko bereizketa. 

- Osagaien azpiegiturak (frameworks): 
• Osagaien azpiegitura-ereduak: 

o Konexiora bideratuak. 
o Testuingurura bideratuak. 
o Alderdietara bideratuak. 

• Erabilera arrunteko osagaien azpiegituren deskribapena: 
o OMG: CORBA, OMA 
o Java: JavaBean, EJB 
o Microsoft: COM, OLE/ActiveX, .NET 

- Osagaiak garatzeko metodoak: 
• Objektuetara bideratutako lengoaien erabilera. 
• Osagaien azpiegituren hautaketa. 

- Softwarearen sorkuntza osagaien bidez: 
• Interfazeen definizioa. Interfazeak deskribatzeko lengoaiak. 
• Osagaien berrerabilera.  
• Mihiztatze-teknikak erabilera arrunteko azpiegituretan. 

- Garapen-teknika espezifikoak: 
• Web-zerbitzariaren geruzako osagaiak. Orri dinamikoak. 
• Aplikazio-zerbitzariaren geruzako osagaiak.  
• Bezero-aplikazioaren geruzako osagaiak. 

o Interfaze grafikoaren osagaiak. 
o Dokumentura bideratutako osagaiak. 

• Web-zerbitzuen geruzako osagaiak. 
• Gailu mugikorretarako osagaiak. 

- Osagaiak garatzeko erremintak: 29 
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• Osagaiak garatzeko ingurune integratuak. 
• Erabilera arrunteko erreminten konfigurazioa eta instalazioa: Java ingurunea. .NET ingurunea. 
• Osagaien garapeneko bizi-zikloaren kudeaketa erabilera arrunteko erreminten bidez: 

o Osagaien gordetegien erabilera. Osagaien erregistroa. 
o Osagaien berrerabilera software-sistemak sortzeko. 
o Osagaiaren metadatuen definizioa. Interfazeen deskribatzaileak. 

- Segurtasun-eredua. 
- Osagaien instalazioa. 
- Osagaien arazketa eta proba. 

2. Banatutako osagaiak 
- Erabilera arrunteko azpiegituretan banatutako programazioa: 

• Hari anitzeko programazioa (multithreading). 
• Komunikazio sinkronoak eta asinkronoak. 

- Truke-ereduak: 
• Urruneko prozeduretarako deiak. 
• Mezuetara bideratuak. 
• Baliabideetara bideratuak. 

 
 
3.3 prestakuntza-atala 
SOFTWARE-OSAGAIEN HEDAPENA ETA ABIAN JARTZEA 
 
Kodea: UF1291 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Osagaia osagaietara bideratutako teknologiaren ingurune batean hedatzeko eta integratzeko prozedurak aplikatzea, 
arkitekturaren zehaztapen teknikoen arabera.  

EI1.1 Osagaiak bilatzeko prozesua egiteko eskuragarri dauden eta hasierako diseinuan ezarritako eskakizunei 
erantzungo dieten teknikak deskribatzea.  
EI1.2 Osagaiak ebaluatzeko eta hautatzeko metodoak sailkatzea, hasierako diseinu-zehaztapenek ezarritako eskakizun 
batzuetan oinarrituta.  
EI1.3 Egitura-probak egitea, hautatutako osagaia gainerako osagaiekin komunikatzen dela eta gatazkarik sortzen ez 
duela egiaztatzeko, emandako kalitate- eta segurtasun-irizpideen eta aurretiazko diseinuaren arabera.  
EI1.4 Hedapen- eta egokitze-prozedurak definitzea software-elementua ezartzeko, garatutako osagaiaren eskakizunen 
arabera eta kalitate- eta segurtasun-irizpideei eta arkitekturaren zehaztapenei jarraiki.  
EI1.5 Hautatutako osagaiak integratzeko, konfiguratzeko eta konektatzeko prozesuak deskribatzea azken aplikazioa 
egin ahal izateko, hasierako diseinuan zehaztutako kalitate- eta segurtasun-irizpideen arabera.  
EI1.6 Garatutako edo hautatutako osagaien errendimendua monitorizatzea sisteman integratuta daudela ziurtatzeko, 
kalitate- eta segurtasun-irizpideei jarraiki.  
EI1.7 Hedapenaren eta ezarpenaren dokumentazioa egitea, zehaztutako eredu, araudi eta prozedurei jarraiki.  
EI1.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, software-elementu bat garatzeko eta hedatzeko garapen-
erremintak erabiltzea, emandako zehaztapen funtzional eta tekniko batzuen arabera:  

- Osagai baten diseinuari buruzko informazioa ateratzea.  
- Osagaia kodetzea, zehaztapen funtzional eta tekniko batzuen arabera.  
- Egitura-probak egitea, ezarritako kalitate-araudiaren eta kalitate-irizpideen arabera. 
- Osagaiaren hedapena, egokitzea, konfigurazioa eta integrazioa txertatzea, zehaztapen teknikoen eta 

garapenaren ezarpenari lotutako zehaztapenen arabera.  
- Osagaiaren probak emandako kalitate- eta segurtasun-araudi batzuen arabera diseinatzea.  
- Erreminta konfiguratzea hainbat proba automatiko egiteko, emandako kalitate-araudiaren eta kalitate-irizpideen 

arabera.  30 
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- Emandako edo erremintan bertan txertatutako txantiloien bidez dokumentazioa lantzea.  
- Kalitate-txostenak eta metrikak sortzea eta emaitzak interpretatzea. 

 
Edukiak: 
1. Osagaien hedapena 

- – Hedapen-ereduak: 
• Gordetegirik gabeko diseinua: 

o Hedapenik gabeko diseinua eta exekuzioa. 
o Adibideak: UML 

• Gordetegia osagaietarako baino izango ez duen diseinua: 
o Edukiontzi-motak. 
o Adibideak: EJBak, .NET, CCM, web-zerbitzuak. 

• Hedapena gordetegiarekin: 
o Osagaien osaera eta metaketa. 
o Adibidea: JavaBean 

• Diseinua gordetegiarekin: 
o Konektore-motak. 
o Adibideak: Koala 

2. Osagaien hautaketa 
- Motak: 

• Merkataritza-osagaiak: 
o Aldaketak egiteko aukerarik gabe (COTS) 
o Egokitzeak egiteko aukerarekin (MOTS). 

• Iturri irekiko osagaiak. 
• Abantailak eta eragozpenak. 

- Osagaiak pertsonalizatzeko metodoak: 
• Parametrizazioa. 
• Luzapenen (pluginen) erabilera. 

- Osagai berrerabilgarriak hautatzeko irizpideak: 
• Egokigarritasuna. 
• Auditagarritasuna. 
• Estandarizazioa. 
• Konkurrentzia-ezaugarriak. 
• Errendimendua. 
• Baliabideen kontsumoa. 
• Segurtasuna. 
• Mantentze- eta eguneratze-ezaugarriak. 

- Osagaiak hautatzeko prozesua: 
• Osagaien ebaluazioa, eskakizunen arabera. 
• Diseinua eta kodeketa (lotura-kodea): 

o Osagaien lotura beste sistema batzuekin. 
o Integrazioa. 
o Konfigurazioa. 

• Proben diseinua. 
• Akatsen detekzioa. 
• Konfigurazioen mantentze- eta kudeaketa-lanak. 
• Osagaien eguneratzea. 
• Erabilera arrunteko hautaketa-metodoak: 

o CAP (COTS Acquisition Process). 
o RUP (Rational Unified Process). 

3. Osagaien kalitate-kontrola 
- Osagaien kalitatea ebaluatzeko metodoak. Kalitate-estandarrak. 
- Ebaluazioaren kategoriak eta metrikak. 
- Kalitatea balidatzeko eta neurtzeko prozesua: 

31 • Eskakizun funtzionalekiko adostasunaren inguruko probak. 
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• Beste sistema batzuekiko integrazioaren inguruko probak. 
• Alderdi ez-funtzionalen inguruko probak: 

- Errendimendua. 
- Segurtasuna. 
- Integrazioa. 
- Osagaien dokumentazioa. 
- Deskribapen funtzionala. 
- Alderdi ez-funtzionalen deskribapena. 
- Instalatzeko eta hedatzeko prozesuaren deskribapena: 

• Paketatzearen deskribapena (packaging). 
• Ezartzeko eskakizunak. 
• Parametrizazioa eta doitzea. 

 
 
 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA INFORMATIKOAK PROGRAMATZEKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0274 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistema informatikoak garatzen eta aztertzen laguntzea.  

EI1.1 Sistema korporatiboak garatzeko eskakizunak aztertzea. 
EI1.2 Sistemen azterketa eta diseinua ezarritako eskakizunei jarraiki ebaluatzea. 
EI1.3 Software-osagaien erabilera eta berrerabilera egiaztatzea sistema korporatiboak egitean. 
EI1.4 Software-sistemak garatzen eta mantentzen laguntzea. 
EI1.5 Softwarearen dokumentazioa egiten laguntzea. 
EI1.6 Erreminta berriak edo daudenen eguneratzeak ikertzea, garapenean produktibitatea hobetzeko. 
EI1.7 Softwarea diseinatu, garatu, instalatu eta hedatzeko taldeen arteko koordinazioa erraztea. 

A2: Software-sistemen kalitatea eta segurtasuna auditatzea.  
EI2.1 Software-sistemak beren kritikotasunaren eta enpresarako duten balioaren arabera sailkatzea. 
EI2.2 Softwarearen kalitatea eta segurtasuna egiaztatzeko eta hobetzeko software-auditoriak egiten laguntzea. 
EI2.3 Probak egitea, enpresan ezarritako kalitate-araudiaren eta kalitate-irizpideen arabera. 
EI2.4 Software korporatiboaren kalitatea eta segurtasuna hobetzeko neurriak aplikatzen laguntzea. 

A3: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraiki.  
EI3.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI3.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI3.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraiki, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI3.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI3.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea betiere. 

 
Edukiak: 
1. Softwarearen bizi-zikloaren azterketa 

- Eskakizun funtzionalen definizioa. 
- Diseinu-metodologiak. 
- Garapen-lengoaia eta garapen-erreminta korporatiboak. 32 
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- Softwarea arazteko eta probatzeko prozedurak. 
- Instalatzeko eta hedatzeko prozesuak. 
- Osagai korporatiboen normalizazioa eta berrerabilera. 
- Softwarea eguneratzeko irizpideak. 
- Dokumentazio-arauak. 

2. Osagai korporatiboen garapena eta berrerabilera 
- Garapen-erreminten erabilera softwarearen bizi-zikloaren faseetan, arau korporatiboen arabera. 
- Diseinu-diagramak egitea. 
- Eskakizunen balidazioa. 
- Software-sistemak sortzeko ekipoen edo programatzaileen arteko koordinazioa. 
- Probak egitea eta eskakizunak balidatzea. 

3. Kalitate- eta segurtasun-auditoriak 
- Kalitate-araudiaren aplikazioa. 
- Auditoria-planak egitea. 
- Softwarearen segurtasunaren berrikuspena. 
- Softwarearen errendimenduaren azterketa. 
- Softwarea egitean lortutako integrazio- eta optimizazio-mailaren ebaluazioa. 
- Hobetzeko alderdien identifikazioa. 
- Txostenak egitea. 

4. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea. 
- Antolakuntzaren ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0490_3:  
Gestión de 
servicios en el 
sistema 
informáticoSistema 
informatikoko 
zerbitzuen 
kudeaketa 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 4 urte 

MF0964_3:  
Desarrollo de 
elementos 
software para 
gestión de 
sistemasSistemak 
kudeatzeko 
software-
elementuen 
garapena 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

1 urte 3 urte 

MF0965_3:  
Osagaietara 
bideratuta dauden 
teknologietan 
oinarritutako 
softwarearen 
garapena 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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Sistema informatikoen programazioa 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 
 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Espezialitateko software espezifikoa 
- Errotuladorez idazteko arbelak 
- Orri birakariak 
- Gelako materiala 
- Hezitzailearentzako mahaia eta aulkiak 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta 
parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
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