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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0965_3 OSAGAIETAN OINARRITUTAKO PROGRAMAZIO-TEKNOLOGIEKIN 
SOFTWARE-ELEMENTUAK GARATZEA gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenarekin 
  

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
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.  
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 

o Osagaiak garatzeko lengoaiak.  
• Objektuetara bideratutako lengoaiekiko konparazioa. 
• Osagaietara bideratutako lengoaiak. 

o Interfazeen deskribapena. 
o Mihiztadura. 
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o Arkitekturaren deskribapena. 
o Osagaietara bideratutako garapenaren eskakizun nagusiak: 

• Modularitatea. 
• Hedapen independentea. 
• Ordezkagarritasuna. 
• Segurtasuna. 
• Interfazearen eta ezarpenaren arteko bereizketa. 

o 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: JavaBeans, EJBs 
o Microsoft: COM, OLE/ActiveX, .NET. 

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

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

o 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. 

o Osagaiak garatzeko erremintak: 
• Osagaiak garatzeko ingurune integratuak. 
• Erabilera arrunteko erreminten konfigurazioa eta instalazioa: 

o Java ingurunea. 
o .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. 
o Segurtasun-eredua. 
o Osagaien instalazioa. 
o Osagaien arazketa eta proba. 

2. Banatutako osagaiak 
o Erabilera arrunteko azpiegituretan banatutako programazioa: 

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

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

 
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 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF1289 Software-elementuen diseinua, osagaietan oinarritutako teknologiekin. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Sistema informatikoen programazioa              
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