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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA EKIPO ETA PERIFERIKO MIKROINFORMATIKOEN TESTAKETA 

ETA EGIAZTAPENA Baldintzatua 
Kodea  UF0466 
Lanbide-arloa INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Lanbide-eremua Sistemak eta telematika 
Profesionaltasun-ziurtagiria Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta mantentze-lanetako 

eragiketa osagarriak 
Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Osagai informatikoen muntaketako eragiketa osagarriak. Iraupena 130 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Osagai eta periferiko mikroinformatikoen muntaketa 
 Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1207_1 EKIPO MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 
EGITEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Sistema mikroinformatikoaren testaketa egiteko prozedurak eta erremintak identifikatzea eta aplikatzea periferiko eta osagaien 

muntaketa, aldaketa eta konexioa egiaztatzeko, gida xehatuei jarraiki. 
EI1.1 Muntaketako edo aldaketako prozesuetan aplikatu behar diren testaketa-prozeduren gidak identifikatzea, egiaztatu beharreko 
elementua kontuan izanik. 
EI1.2 Hardware-osagai bakoitzari loturiko testaketa-prozedurak eta -erremintak sailkatzea 
EI1.3 Datu-kableak egiaztatzeko erremintak deskribatzea, gida xehatuak maneiatuta. 
EI1.4 Ekipo mikroinformatikoak pizteko prozedura eta POST (Power On Self Test) prozedura egiten dituela egiaztatzeko prozedurak 
deskribatzea eta aplikatzea, arazoen jatorria identifikatuta, kasuan kasu. 
EI1.5 Ekipo mikroinformatikoaren abiatze-fasean sor daitezkeen akatsak eta sistema eragilea kargatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI1.6 Sistema mikroinformatiko batean periferiko eta osagaien muntaketaren, aldaketaren eta konexioaren egiaztapena egitea, laneko 
gida xehatuen arabera: 

- Ekipo mikroinformatikoaren eta periferikoen artean datu-konexioko kableen funtzionaltasuna egiaztatzea. 
- Ekipo mikroinformatikoaren eta ekipoari konektatutako periferikoen arteko konexioak egiaztatzeko lanak egitea. 
- Ekipoa piztea eta POSTeko faseen emaitza behatzea. 
- Ekipo mikroinformatikoaren informazioa interpretatzea sistema eragilea kargatzen ari den bitartean. 
- Konfigurazioko eta egiaztatzeko erremintak hautatzea eta erabiltzea sistemaren funtzionamendua egiaztatzeko. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

 
A2: Ekipo mikroinformatikoan funtzionamendu-probak egitea; horretarako, sistema eragile bat instalatuko da. 

EI2.1 Partizio-motak deskribatzea. 
EI2.2 Jasotako argibideei jarraiki: 

- Sistema eragile bat eta instalatutako periferikoei dagozkien "driverrak" instalatzea. 
- Sistema eragile bat aurreinstalatzea. 
- Disko gogorra klonatzea, dela software-erreminten bitartez, dela hardware-erreminten bitartez. 

EI2.3 Instalatutako edo klonatutako sistemaren abiatze-probak egitea. 
EI2.4 Ekipo mikroinformatikoaren funtzionamenduaren eta abiaduraren probak egitea software-erremintekin eta jasotako argibideei 
jarraiki. 
EI2.5 Ekipo mikroinformatikoaren funtzionamenduaren probak amaitzea eta egindako eragiketak erregistratzea, formatu jakin batzuen 
arabera. 

 
Edukiak 
1.  Sistema mikroinformatikoen testaketa egiteko erremintak 

- Muntaketako edo aldaketako prozesuetan aplikatu behar diren elementuen testaketa. 
- Gida teknikoak. 
- Hardware-osagai bakoitzari loturiko testaketa-prozedurak eta -erremintak. 
- Datu-kableak egiaztatzeko erremintak. 
- Pizteko prozedura eta POST-prozedura. Arazoen identifikazioa. 
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2.  Sistema eragileen oinarrizko instalazioa 

- Sistema eragilearen funtzioak. 
- Uneko sistema eragileak. 
- Sistema eragilea kargatzeko eragiketak. 

• Abiatze-sekuentzia. 
• Izan daitezkeen akatsak. 
• BIOSaren SET- UPa. Oinarrizko konfigurazioa. 

- Instalazio automatikoa. 
- "Driverren" instalazioa. 

 
3.  Testaketa- eta egiaztatze-softwarea. 

- Software komertziala. 
- Oinarrizko diagnostikoak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0465 Osagai eta periferiko mikroinformatikoen muntaketa 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak. 
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