
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA SISTEMEN ATAZA ADMINISTRATIBOETARAKO SOFTWARE-

OSAGAIEN GARAPENA ETA OPTIMIZAZIOA Espezifikoa 
Kodea  UF1286 
Lanbide-arloa INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Lanbide-eremua Sistemak eta telematika 
Profesionaltasun-ziurtagiria Sistema informatikoen programazioa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Sistemak kudeatzeko software-elementuen garapena Iraupena 210 

Gailuak maneiatzeko software-osagaien garapena. 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Komunikazio-zerbitzuetarako software-osagaien garapena. 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0964_3 SISTEMA ETA HORREN BALIABIDEAK KUDEATZEKO SOFTWARE-ELEMENTUAK 
SORTZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
  

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
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.  
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.  
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. 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.  
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- 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 

o 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) 

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

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

2. Sistema eragileen programazioa. Erabilera arrunteko lengoaiak eta liburutegiak 
o 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). 
o 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: 
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o Windows scripting. 
o Linux/Unix scripting. 

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

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

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

o funtzionalak / ez-funtzionalak, erabiltzaile-eskakizunak, interfaze-eskakizunak, segurtasun-eskakizunak eta 
errendimendu-eskakizunak. 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 Modelos para el diseño de sistemas : contexto y arquitectura, procesos, datos, objetos, interfaces de usuario,  

componentes y despliegues testuingurua eta arkitektura, prozesuak, datuak, objektuak, erabiltzaile-interfazeak, 
osagaiak eta hedapenak. 

o entitate-erlazio diagramak, fluxu-diagramak, testuinguru-diagramak eta UML diagramak. entitate-erlazio 
diagramak, fluxu-diagramak, testuinguru-diagramak eta UML diagramak. Sistemen diseinuan erabili ohi diren UML 
diagramak.  

o dokumentazioa sortzeko erremintak eta kode-dokumentazioa. dokumentazioa sortzeko erremintak eta kode-
dokumentazioa. 

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

prototipoetan oinarrituak, osagaietan oinarrituak, garapen bizkorreko metodoak eta beste garapen-teknika batzuk. 
• Balidazioa, egiaztapena eta probak: 

o plangintza, egiaztapen-metodo formalak eta azterketa-metodo automatizatuak. plangintza, egiaztapen-metodo 
formalak eta azterketa-metodo automatizatuak. 

o motak, proben diseinua, aplikazio-eremua eta proben, erreminten eta estandarren automatizazioa software-
probetan. motak, proben diseinua, aplikazio-eremua eta proben, erreminten eta estandarren automatizazioa 
software-probetan. 

o - 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: 
o ISO-9126 
o Beste estandar batzuk. Konparazioa. 

4. Sistemak kudeatzeko softwarearen garapena 
o 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. 

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

• Programazio egituratua: 
o Mota sinpleak eta egituratuak. 
o Aldakorrak. Erabilera-eremua. 
o Eragile aritmetikoak eta logikoak. 
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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 hautagailuak (get), aldagailuak (set) eta erreferentziak (let). hautagailuak (get), aldagailuak (set) eta erreferentziak 

(let). 
o Erabilera arrunteko objektuetara bideratutako lengoaiak. 

o 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 Programación de la gestión de los procesos: multitarea, control de bloqueos(deadlock) y comunicación entre 

procesos multiataza, blokeoen kontrola (deadlock) eta prozesuen arteko komunikazioa. 
o memoria-hierarkiak, memoria-orrikatzea, memoria-segmentazioa, elkartrukea (swapping), memoria-partekatzea, 

segurtasuna eta memoria birtuala. memoria-hierarkiak, memoria-orrikatzea, memoria-segmentazioa, elkartrukea 
(swapping), memoria-partekatzea, segurtasuna eta memoria birtuala. 

o Programación de los sistemas de archivos: acceso a archivos y directorios, atributos y mecanismos de protección 
fitxategi eta direktorioetarako sarbidea, atributuak eta babes-mekanismoak. 

o etenduren kudeaketa, zuzeneko memoria-sarbidea, sarrera/irteerako atakak eta memoria-esleipena. etenduren 
kudeaketa, zuzeneko memoria-sarbidea, sarrera/irteerako atakak eta memoria-esleipena. 

o aldagaien kontrola, buferren gainezkatzearen kontrola, asertzioak, aurrebaldintzak eta ondorengo baldintzak. 
aldagaien kontrola, buferren gainezkatzearen kontrola, asertzioak, aurrebaldintzak eta ondorengo baldintzak. 

• Optimizazio-teknikak. 
o Sistemak kudeatzeko softwarearen garapenaren kalitate-kontrola: 

• Metrika aplikagarriak. 
• Eskakizunen egiaztapena. 
• Etengabeko hobekuntzako prozesua. 

o 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. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Sistema informatikoen programazioa              
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