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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA SOFTWARE-OSAGAIEN HEDAPENA ETA ABIAN JARTZEA 
Espezifikoa 

Kodea  UF1291 
Lanbide-arloa INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Lanbide-eremua Sistemak eta telematika 
Profesionaltasun-ziurtagiria Sistema informatikoen programazioa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Osagaietara bideratuta dauden teknologietan oinarritutako 

softwarearen garapena 
Iraupena 210 

Software-elementuen diseinua, osagaietan oinarritutako 
teknologiekin 90 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Software-elementuen ezarpena eta integrazioa, osagaietan 
oinarritutako teknologiekin 

Iraupena 
90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0965_3 OSAGAIETAN OINARRITUTAKO PROGRAMAZIO-TEKNOLOGIEKIN SOFTWARE-
ELEMENTUAK GARATZEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin 
  

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Osagaia osagaietara bideratutako teknologiaren ingurune batean hedatzeko eta integratzeko prozedurak aplikatzea, arkitekturaren 
zehaztapen teknikoen arabera.  

EI1.1 Osagaiak bilatzeko prozesua egiteko eskuragarri dauden eta hasierako diseinuan ezarritako eskakizunei erantzungo dieten 
teknikak deskribatzea.  
EI1.2 Osagaiak ebaluatzeko eta hautatzeko metodoak sailkatzea, hasierako diseinu-zehaztapenek ezarritako eskakizun batzuetan 
oinarrituta.  
EI1.3 Egitura-probak egitea, hautatutako osagaia gainerako osagaiekin komunikatzen dela eta gatazkarik sortzen ez duela egiaztatzeko, 
emandako kalitate- eta segurtasun-irizpideen eta aurretiazko diseinuaren arabera.  
EI1.4 Hedapen- eta egokitze-prozedurak definitzea software-elementua ezartzeko, garatutako osagaiaren eskakizunen arabera eta 
kalitate- eta segurtasun-irizpideei eta arkitekturaren zehaztapenei jarraiki.  
EI1.5 Hautatutako osagaiak integratzeko, konfiguratzeko eta konektatzeko prozesuak deskribatzea azken aplikazioa egin ahal izateko, 
hasierako diseinuan zehaztutako kalitate- eta segurtasun-irizpideen arabera.  
EI1.6 Garatutako edo hautatutako osagaien errendimendua monitorizatzea sisteman integratuta daudela ziurtatzeko, kalitate- eta 
segurtasun-irizpideei jarraiki.  
EI1.7 Hedapenaren eta ezarpenaren dokumentazioa egitea, zehaztutako eredu, araudi eta prozedurei jarraiki.  
EI1.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, software-elementu bat garatzeko eta hedatzeko garapen-erremintak erabiltzea, 
emandako zehaztapen funtzional eta tekniko batzuen arabera:  

- Osagai baten diseinuari buruzko informazioa ateratzea.  
- Osagaia kodetzea, zehaztapen funtzional eta tekniko batzuen arabera.  
- Egitura-probak egitea, ezarritako kalitate-araudiaren eta kalitate-irizpideen arabera. 
- Osagaiaren hedapena, egokitzea, konfigurazioa eta integrazioa txertatzea, zehaztapen teknikoen eta garapenaren ezarpenari 

lotutako zehaztapenen arabera.  
- Osagaiaren probak emandako kalitate- eta segurtasun-araudi batzuen arabera diseinatzea.  
- Erreminta konfiguratzea hainbat proba automatiko egiteko, emandako kalitate-araudiaren eta kalitate-irizpideen arabera.  
- Emandako edo erremintan bertan txertatutako txantiloien bidez dokumentazioa lantzea.  
- Kalitate-txostenak eta metrikak sortzea eta emaitzak interpretatzea. 

 
Edukiak 
1. Osagaien hedapena 

o - Hedapen-ereduak: 
• Gordetegirik gabeko diseinua: 

o Hedapenik gabeko diseinua eta exekuzioa. 
o Adibideak: UML 

• Gordetegia osagaietarako baino izango ez duen diseinua: 
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o Edukiontzi-motak. 
o Adibideak: EJBak, .NET, CCM, web-zerbitzuak. 

• Hedapena gordetegiarekin: 
o Osagaien osaera eta metaketa. 
o Adibidea: JavaBean 

• Diseinua gordetegiarekin: 
o Konektore-motak. 
o Adibideak: Koala 

2. Osagaien hautaketa 
o Motak: 

• Merkataritza-osagaiak: 
o Aldaketak egiteko aukerarik gabe (COTS) 
o Egokitzeak egiteko aukerarekin (MOTS). 

• Iturri irekiko osagaiak. 
• Abantailak eta eragozpenak 

o Osagaiak pertsonalizatzeko metodoak: 
• Parametrizazioa. 
• Luzapenen (pluginen) erabilera. 

o Osagai berrerabilgarriak hautatzeko irizpideak: 
• Egokigarritasuna. 
• Auditagarritasuna. 
• Estandarizazioa. 
• Konkurrentzia-ezaugarriak. 
• Errendimendua. 
• Baliabideen kontsumoa. 
• Segurtasuna. 
• Mantentze- eta eguneratze-ezaugarriak. 

o Osagaiak hautatzeko prozesua: 
• Osagaien ebaluazioa, eskakizunen arabera. 
• Diseinua eta kodeketa (lotura-kodea): 

o Osagaien lotura beste sistema batzuekin. 
o Integrazioa. 
o Konfigurazioa. 

• Proben diseinua. 
• Akatsen detekzioa. 
• Konfigurazioen mantentze- eta kudeaketa-lanak. 
• Osagaien eguneratzea. 
• Erabilera arrunteko hautaketa-metodoak: 

o CAP (COTS Acquisition Process) 
o RUP (Rational Unified Process) 

3. Osagaien kalitate-kontrola 
o Osagaien kalitatea ebaluatzeko metodoak. Kalitate-estandarrak. 
o Ebaluazioaren kategoriak eta metrikak. 
o Kalitatea balidatzeko eta neurtzeko prozesua: 

• Eskakizun funtzionalekiko adostasunaren inguruko probak. 
• Beste sistema batzuekiko integrazioaren inguruko probak. 
• Alderdi ez-funtzionalen inguruko probak: 

 Errendimendua. 
 Segurtasuna. 
 Integrazioa. 

o Osagaien dokumentazioa. 
o Deskribapen funtzionala. 
o Alderdi ez-funtzionalen deskribapena. 
o Instalatzeko eta hedatzeko prozesuaren deskribapena: 

• Paketatzearen deskribapena (packaging). 
• Ezartzeko eskakizunak. 
• Parametrizazioa eta doitzea. 
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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              
 


