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Software-elementuen ezarpena eta integrazioa, osagaietan 
oinarritutako teknologiekin 90 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Software-osagaien hedapena eta abian jartzea. 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0965_3 OSAGAIETAN OINARRITUTAKO PROGRAMAZIO-TEKNOLOGIEKIN 
SOFTWARE-ELEMENTUAK GARATZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
  

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
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 

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

o 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. 
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• 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 Ezarpen-ondoretasuna, interfazeen eta moten ondoretasuna, eta beste ondoretasun-mota batzuk. 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. 

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

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

2. Osagaietara bideratutako orientazioa 
o 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. 

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

o Osagaien diseinua: 
• Osagaien diseinuaren printzipioak: 

o Mendekotasun ez-ziklikoak. 
o "Open/closed" printzipioa. 
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. 
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o Sistemen arkitekturak. 
• Osagai-eredua: 

o transakzioak, segurtasuna, iraunkortasuna eta urruneko sarbidea. 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 Banatutako objektuak, bitarteko geruza (Middleware) eta web-zerbitzu bidezko elkarreragina eta integrazioa. 

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 Kontzeptuzko diagramak, osagaien arkitekturen diagramak eta hedapen-diagramak. kontzeptuzko diagramak, 
osagaien arkitekturen diagramak eta hedapen-diagramak. 

o Elkarreragin- eta jarduera-diagramak, erabilera-kasuen diagramak eta egoera-diagramak. elkarreragin- eta 
jarduera-diagramak, erabilera-kasuen diagramak eta egoera-diagramak. 

 
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 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Sistema informatikoen programazioa              
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