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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA KOMUNIKAZIO-ZERBITZUETARAKO SOFTWARE-OSAGAIEN 

GARAPENA Baldintzatua 
Kodea  UF1288 
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 

Sistemen ataza administratiboetarako software-osagaien garapena 
eta optimizazioa. 90 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Gailuak maneiatzeko 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 LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
  

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
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.  
CE1.6 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 

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

o Gertaera asinkronoen programazioa: 
• Seinaleak. 
• Tenporizadoreak. 

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

o Sinkronizazioa: 
• Harien arteko sinkronizazio-funtzioak. 
• Sinkronizazio-arazoak. Blokeoak (Deadlockak) 

o Gailuetarako sarbidea: 
• Irakurri eta idazteko funtzioak. 
• Sarrera eta irteerako atakak. 

2. Komunikazio-funtsak 
o Sareko programaziorako ereduak: 

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

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

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

o 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 
o 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. 

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

o Komunikazio-osagaien programazioa. 
• Socketen programazioa: 

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

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

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

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

4. Segurtasuna komunikazioetan 
o Segurtasun-printzipioak komunikazioetan: 

• Segurtasun-mekanismoak. 
• Ahulezia eta mehatxu nagusiak. 
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o Sareko segurtasuna kudeatzeko erremintak. Eskanerrak. 
o IP segurtasuna. 
o Segurtasuna aplikazio-mailan. SSL protokoloa. 
o Segurtasuna hari gabeko sareetan. 

 
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. 
– 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 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF1286 Sistemen ataza administratiboen garapena eta optimizazioa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Sistema informatikoen programazioa              
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