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IZENA
INTERNETEKO ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA

KODEA
IFCT0509

LANBIDE-ARLOA
Informatika eta komunikazioak

LANBIDE-EREMUA
Sistemak eta telematika

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IFC156_3 Interneteko zerbitzuen administrazioa (1087/05 Eda, 2005eko irailaren 16koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Informazioaren hornikuntza eta elkartrukerako zerbitzu komunak instalatzea, konfiguratzea, administratzea eta mantentzea,
Internetek eskaintzen dituen komunikazio-baliabideak erabiliz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0495_3: Web-ingurune bat kudeatzeko softwarea instalatzea, konfiguratzea eta administratzea
UC0496_3: Mezularitza elektronikoko zerbitzuak instalatzea, konfiguratzea eta administratzea
UC0497_3: Fitxategi- eta multimedia-transferentziarako zerbitzuak instalatzea, konfiguratzea eta administratzea
UC0490_3: Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Edozein tamainatako enpresa edo erakunde publiko edo pribatuetan garatzen du lanbide-jarduera, betiere enpresa
edo erakunde horrek informazio-elkartrukerako intranet-, internet- edo extranet-sareetako azpiegiturak baditu;
informatika-departamentuko sistemen alorrean gauzatzen du bere jarduera, eta norbere kontura nahiz besteren
kontura egiten du lan.

Produkzio-sektoreak

6

Interneteko zerbitzuak oso banatuta daudenez, trebakuntza horrek funts transektoriala duela ikusi da, eta garrantzi
berezia dauka zerbitzuen sektorean; zehazki, honako enpresa-mota hauetan kokatzen da:
Edozein produkzio-sektorekoak izanik, beren tamaina eta antolakuntza dela-eta internet-teknologietan oinarritutako
berezko zerbitzuak edukitzeko premia duten erakunde publikoak eta enpresak.
Interneteko zerbitzuen enpresa hornitzaileak.
Zerbitzuen esternalizaziorako (outsourcing) eta datu-zentroen esternalizaziorako enpresak.
Web-orrien eta -aplikazioen garapenean diharduten enpresak

Interneteko zerbitzuen administrazioa

Lanbideak edo lanpostuak

Interneteko zerbitzuen administratzailea.
Web-inguruneen administratzailea (webmaster).
Mezularitza elektronikoko zerbitzuen administratzailea (postmaster).
Interneteko sistemen teknikaria.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF1271: Web-zerbitzariaren
softwarearen instalazioa eta
konfigurazioa

90

UF1272: Web-zerbitzuen
administrazioa eta auditoretza

90
60

120

UF1273: Mezularitza elektronikoko
zerbitzariaren softwarearen
hautaketa, instalazioa eta
konfigurazioa

MF0497_3
Fitxategien eta multimedia-edukien
transferentziarako zerbitzuen
administrazioa

120

UF1274: Mezularitza elektronikoko
zerbitzuen administrazioa eta
auditoretza
UF1275: Fitxategien
transferentziarako zerbitzarien
hautaketa, instalazioa,
konfigurazioa eta administrazioa

MF0490_3 (ZEHARKAKOA)
Sistema informatikoko zerbitzuen kudeaketa

90

MP0267:
Interneteko zerbitzuen administraziorako
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

80

Iraupena, guztira

590

MF0495_3:
Web-zerbitzuen administrazioa

MF0496_3
Mezularitza elektronikoko zerbitzuen
administrazioa

180

UF1276: Multimedia-zerbitzarien
hautaketa, instalazioa,
konfigurazioa eta administrazioa

60

70

50
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1. gaitasun-atala:
WEB-INGURUNE BAT KUDEATZEKO SOFTWAREA INSTALATZEA,
KONFIGURATZEA ETA ADMINISTRATZEA
Kodea: UC0495_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Web-zerbitzariaren softwarea instalatzea eta konfiguratzea, enpresaren segurtasun-politikei jarraiki argitaratutako
informaziorako sarbidea ahalbidetzeko.
BI1.1 Eman beharreko zerbitzua zehazteko dokumentuak ustiapen-inguruneak izan behar dituen ezaugarriak
identifikatuta interpretatzen dira.
BI1.2 Web-zerbitzaria aukeratzen eta instalatzen da hardwarea, softwarea, konektibitate-parametroak eta
sistemaren baimenak konfiguratuta, betiere fabrikatzailearen zehaztapenen, ezarpen-planaren eta erakundearen
segurtasun- eta kalitate-araudiaren arabera.
BI1.3 Zerbitzari segururako ziurtagiriak ziurtatze-agintaritzari eskatzen zaizkio eta zerbitzurako zehazturiko
segurtasun-baldintzei eta erakundearen politikei jarraituta instalatzen eta mantentzen dira.
BI1.4 Argitaratu beharreko edukia zerbitzarian instalatzen da erakundearen diseinu-zehaztapenei eta segurtasunpolitikari jarraituta.
BI1.5 Web-zerbitzariaren instalazioa eta konfigurazioa egiaztatzen da erakundearen kalitate-arauei jarraiki proba
jakin batzuk egikarituta.
BI1.6 Konfigurazioari, edukien kokapenari, sarbiderako URLei eta segurtasunari buruzko azken datuak
erakundearen barne-arauei jarraiki dokumentatzen dira.
BI1.7 Eragiketa-eskuliburua idazten da zerbitzuaren akatsen kasuan berreskurapena ahalbidetzeko, eta
horrenbestez, zerbitzuaren eskuragarritasunari eta kalitateari dagokienez ezarritako parametroak bermatzeko.
BI1.8 Erabil daitezkeen web-zerbitzarien dokumentazio teknikoa interpretatzen da gaztelaniaz argitaratuta dagoen
kasuan nahiz Autonomia Erkidegoetako beste edozein hizkuntza ofizialetan editatuta dagoen kasuan, eta baita
sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan argitaratuta badago ere.
LB2: Web-zerbitzariaren moduluak eta luzapenak instalatzea eta konfiguratzea, argitaratu beharreko informazioaren
garapenean erabilitako hizkuntzen eta tresna edo erreminten premien arabera erantsitako funtzionalitateei erantzuteko.
BI2.1 Ustiapen-ingurunean instalatu beharreko moduluak eta luzapenak diseinu- eta fabrikatzaile-zehaztapenen
arteko uztartze handiena bilatuta aukeratzen dira, betiere erakundearen politikei jarraiki.
BI2.2 Hardwarearen, softwarearen, konektibitatearen eta zerbitzariaren baimenen konfigurazioa zehazten da
diseinu- eta fabrikatzaile-baldintzei jarraiki.
BI2.3 Modulu eta luzapenak instalatzen dira fabrikatzailearen jarraibideei eta erakundearen segurtasun-politikari
jarraiki.
BI2.4 Argitaratu beharreko eduki osagarria zerbitzarian instalatzen da erakundearen diseinu-zehaztapenei eta
segurtasun-politikari jarraituta.
BI2.5 Web-zerbitzariaren modulu eta luzapen instalatu eta konfiguratuak probatzen dira frogatzeko funtzionalitatea
dutela eta erakundearen kalitate-arauei jarraiki behar bezala integratuta daudela.
BI2.6 Konfigurazioari, edukien kokapenari, sarbiderako URLei eta segurtasunari buruzko azken datuak
erakundearen barne-arauei jarraiki dokumentatzen dira.
BI2.7 Eragiketa-eskuliburua idazten da zerbitzuaren akatsen kasuan berreskurapen egokia ahalbidetzeko, eta
horrenbestez, zerbitzuaren eskuragarritasunari eta kalitateari dagokienez ezarritako parametroak bermatzeko.
BI2.8 Erabil daitezkeen web-zerbitzariaren modulu eta luzapen guztien dokumentazio teknikoa interpretatzen da
gaztelaniaz argitaratuta dagoen kasuan nahiz Autonomia Erkidegoetako beste edozein hizkuntza ofizialetan
editatuta dagoen kasuan, eta baita sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan argitaratuta badago ere.
LB3: Web-zerbitzuak administratzea eta auditatzea, horien errendimendua ziurtatzeko eta optimizatzeko, erakundearen
erabilera-premien eta ustiapen-planen arabera.
BI3.1 Web-zerbitzuen eta instalaturiko software-moduluak egiaztatzen dira diseinuan eta erakundearen kalitatearauetan zehaztutako proba-bateria bat gauzatuz.
BI3.2 Zerbitzuaren kalitateari eta usagarritasunari buruzko parametroak egiaztatzen dira erakundearen arauen
arabera egokiak diren software-tresna edo -erremintak erabiliz.
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BI3.3 Web-zerbitzariaren exekuzio- edo errendimendu-akatsak diagnostikatzen dira adieraziz konfigurazio-arazoa,
garapen-arazoa edota baliabide-arazoa ote den, eta horretaz gain, gorabeherei eta konponbide posibleei buruzko
dagokion txostena idatzita.
BI3.4 Argitaratu beharreko edukia erakundearen politikei jarraiki eta indarreko lege-araudia kontuan hartuta
eguneratzen da.
BI3.5 Web-zerbitzuaren estatistiken zerbitzaria aukeratzen eta instalatzen da diseinu- eta fabrikatzailezehaztapenen arteko uztartze handiena bilatuz eta erakundearen politikei jarraiki.
BI3.6 Datuen iturriak, azterketaren aldizkakotasuna, txosten-motak eta baimenak estatistiken zerbitzarian
konfiguratzen dira erakundearen diseinu-zehaztapenei eta segurtasun-politikari jarraituta.
BI3.7 Konfigurazio-parametroak doitzen dira gerta litezkeen exekuzio- edo errendimendu-akatsak konpontzeko edo
hobetzeko, eta betiere diseinu- eta fabrikatzaile-zehaztapenei jarraiki eta segurtasun eta kalitateari buruzko barnearauak beteta.
BI3.8 Zerbitzuaren eragiketa-prozeduren aplikazioa egiaztatzen da aldian behin ikuskapenak eginez eta matxurak
simulatuta, erakundearen segurtasun-prozeduren arabera.
BI3.9 Konfigurazio-dokumentazioa eta eragiketa-prozedurak eguneratzen dira gorabeheren konponketan gertatzen
diren aldaketekin.
LB4: Aplikazioen zerbitzaria eta datu-baseak kudeatzeko sistemekiko konexioa instalatzea, konfiguratzea eta
administratzea, aplikazioen exekuzioa eta datu-baseekiko elkarreragina ahalbidetzeko, erakundearen premien arabera.
BI4.1 Ustiapen-ingurunean instalatu beharreko aplikazioen zerbitzaria eta datu-baseetarako sarbiderako konexiosoftwarea diseinu- eta fabrikatzaile-zehaztapenen arteko uztartze handiena bilatuta aukeratzen dira, betiere
erakundearen politikei jarraiki.
BI4.2 Softwarearen, konektibitatearen eta baimenen konfigurazioak zehazten dira diseinu- eta fabrikatzailebaldintzei eta erakundearen ezarpen-arauei jarraiki.
BI4.3 Aplikazioen zerbitzariaren softwarea eta datu-baseetarako konexioa konfiguratzen dira fabrikatzailearen
jarraibideei eta erakundearen segurtasun-politikari jarraiki.
BI4.4 Zerbitzuaren aplikazioak aplikazioen zerbitzarian instalatzen dira, betiere erakundearen diseinu-zehaztapenei
eta segurtasun-politikari jarraituta.
BI4.5 Bezeroaren nahiz zerbitzariaren software-moduluen exekuzioa eta datu-baseetarako konexioa egiaztatzen
dira diseinuan eta erakundearen barne-arauetan zehaztutako proba-bateria bat gauzatuz.
BI4.6 Konfigurazioari eta segurtasunari buruzko azken datuak erakundearen barne-arauei jarraiki dokumentatzen
dira.
BI4.7 Eragiketa-eskuliburua idazten da zerbitzuaren akatsen kasuan berreskurapen egokia ahalbidetzeko, eta
horrenbestez, zerbitzuaren eskuragarritasunari eta kalitateari dagokienez ezarritako parametroak bermatzeko.
BI4.8 Erabil daitezkeen web-zerbitzariaren eta aplikazioen zerbitzarien dokumentazio teknikoa nahiz datu-baseak
kudeatzeko sistemen dokumentazio teknikoa interpretatzen dira gaztelaniaz argitaratuta dauden kasuan nahiz
Autonomia Erkidegoetako beste edozein hizkuntza ofizialetan editatuta dauden kasuan, eta baita sektorean
ohikoena den atzerriko hizkuntzan argitaratuta badaude ere.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Ekipo informatikoak, normalean, erabiltzaile-modukoak. Sistema eragileak eta konfigurazio-parametroak. Zerbitzarien
softwarea: Weba, aplikazioena, estatistikena. Funtzionalitate gehigarriak dituzten software-paketeak. Datu-baseetarako
konexio-moduluak: ODBC eta JDBC, besteak beste. Ziurtagiri digitalak. Suebakiak. Datu-baseak kudeatzeko sistemak.
Segurtasun-tresna edo -erremintak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Mota guztietako internet-, intranet- edota extranet-esparruetarako web-zerbitzuak. Mota guztietako edukietarako webzerbitzuak: eduki estatikoa edo dinamikoa eta aplikazioak. Web-zerbitzu seguruak. Ostatuko/hostingeko web-zerbitzuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Zerbitzuaren diseinuari buruzko dokumentazioa. Software-produktuei buruzko dokumentazioa. Segurtasun eta kalitateari
buruzko barne-arauak. Zerbitzu-mailari buruzko akordioak (SLAk). Sistemen eta zerbitzuen konfigurazioari buruzko
dokumentazioa. Trazabilitateari, eguneratzeari eta mantentze-lanei buruzko dokumentazioa. Proba-bateriak. Sistema
informatikoen erabilerari eta funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Gaitasun-atal honekin loturiko softwarearen
instalazio- eta konfigurazio-eskuliburuak. Datu-baseak kudeatzeko sistemen eragiketa-eskuliburuak. Argitaratu
beharreko informazioa sortzeko erabilitako hizkuntza eta erremintei buruzko eskuliburuak. Gaitasun-atal honekin loturiko
softwarearen administrazio-eskuliburua. Prestakuntza-ikastaroetarako materiala. Softwarearen laguntza-sistemak.
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Laguntza-euskarri teknikoak. Proba-plana eta akats-txostena. Informazioa argitaratzeari buruzko lege-araudia.
Informazioaren jabetzari buruzko lege-araudia. Web-zerbitzariaren eragiketa-eskuliburua. Gertakarien historikoa.

2

2. gaitasun-atala:
MEZULARITZA ELEKTRONIKOKO ZERBITZUAK INSTALATZEA,
KONFIGURATZEA ETA ADMINISTRATZEA
Kodea: UC0496_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Mezularitza elektronikoko zerbitzuak instalatzea eta konfiguratzea, erabiltzaileei elkarkomunikazio-erraztasunak
eskaintzeko, betiere erakundearen direktiben arabera.
BI1.1 Eman beharreko zerbitzua zehazteko dokumentuak ustiapen-inguruneak izan behar dituen ezaugarriak
identifikatuta behar bezala interpretatzen dira.
BI1.2 Mezularitza elektronikoko zerbitzaria aukeratzen da, eta hardwarea, softwarea, konektibitatea eta baimenak
ekipo informatikoan instalatzen eta konfiguratzen dira fabrikatzailearen zehaztapenei jarraiki eta erakundearen
espezifikoen arabera.
BI1.3 Segurtasun-elementuak instalatzen eta konfiguratzen dira fabrikatzailearen jarraibideei, zerbitzuaren
zehaztapenei eta erakundearen segurtasun-politikari jarraiki.
BI1.4 Mezularitza elektronikoko zerbitzarien instalazioa eta konfigurazioa egiaztatzen da proba jakin batzuk
egikarituta.
BI1.5 Konfigurazioari eta segurtasunari buruzko azken datuak erakundearen barne-arauei jarraiki dokumentatzen
dira.
BI1.6 Erabil daitezkeen mezularitza elektronikoko zerbitzarien dokumentazio teknikoa interpretatzen da gaztelaniaz
argitaratuta dagoen kasuan nahiz Autonomia Erkidegoetako beste edozein hizkuntza ofizialetan editatuta dagoen
kasuan, eta baita sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan argitaratuta badago ere.
LB2: Mezularitza elektronikoko zerbitzuak administratzea, erabiltzaileen artean mezuak zabaltzen direla bermatzeko,
betiere erakundearen politikei jarraiki.
BI2.1 Erabiltzaile-profilak eta -kontuak, postontziak, administratzaileak, moderatzaileak, zerrendak eta aretoak
dagokien zerbitzarian konfiguratzen dira, betiere erakundearen diseinu-zehaztapenei eta segurtasun-politikari
jarraituta.
BI2.2 Eragiketa-eskuliburua idazten da zerbitzuaren akatsen kasuan berreskurapen egokia ahalbidetzeko, eta
horrenbestez, zerbitzuaren eskuragarritasunari eta kalitateari dagokienez ezarritako parametroak bermatzeko.
BI2.3 Segurtasun-programen alarmak enpresaren segurtasun-araudiak ezarritako parametroen arabera
konfiguratzen dira.
LB3: Mezularitza elektronikoko zerbitzuak auditatzea, zerbitzuaren kalitatea bermatzeko, eta bertan gertatutako akatsak
diagnostikatzea eta konpontzea, erakundearen premiei jarraiki.
BI3.1 Mezularitza elektronikoko zerbitzuak auditatzen dira mezularitza elektronikoko zerbitzarien errendimendu
hobezina bermatzeko, erakundearen premiei jarraiki.
BI3.2 Zerbitzuaren kalitateari buruzko parametroak egiaztatzen dira erakundearen segurtasun-arauen arabera
egokiak diren software-erremintak erabiliz.
BI3.3 Exekuzio- edo errendimendu-akatsak behar bezala diagnostikatzen dira arazoaren jatorria identifikatuta,
arazo horrek izan lezakeen konponbidea adierazita eta prozesua erakundearen kalitate-arauen eta -planaren
arabera dokumentatuta.
BI3.4 Konfigurazio-parametroak doitzen dira gerta litezkeen exekuzio- edo errendimendu-akatsak konpontzeko edo
hobetzeko, eta betiere diseinu- eta fabrikatzaile-zehaztapenei jarraiki eta segurtasun eta kalitateari buruzko barnearauak beteta.
12
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BI3.5 Konfigurazio-dokumentazioa eta eragiketa-prozedurak eguneratzen dira gorabeheren konponketan gertatzen
diren aldaketekin.
BI3.6 Erakundearen planen arabera mezularitza elektronikoko zerbitzarietan azaldutako informazioak ez du ezein
lege-araudi hausten.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Ekipo informatikoak, normalean, erabiltzaile-modukoak. Zerbitzarien softwarea: posta, berehalako mezularitza
elektronikoa, berriak, foroak, txata eta peer-to-peer, besteak beste. Suebakiak. Sistema eragileak eta konfigurazioparametroak. Segurtasun informatikorako erremintak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Mezularitza elektroniko pertsonaleko zerbitzuak. Komunitate birtualeko zerbitzuak. Fitxategiak elkartrukatzeko
zerbitzuak. Buletin-zerbitzuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Zerbitzuaren diseinuari buruzko dokumentazioa. Software-produktuei buruzko dokumentazioa. Segurtasun eta kalitateari
buruzko barne-arauak. Zerbitzu-mailari buruzko akordioak (SLAk). Sistemen eta zerbitzuen konfigurazioari buruzko
dokumentazioa. Sistema informatikoen erabilerari eta funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Gaitasun-atal honekin
loturiko softwarearen instalazio-eskuliburuak. Gaitasun-atal honekin loturiko softwarearen administrazio-eskuliburuak.
Prestakuntza-ikastaroetarako materiala. Softwarearen laguntza-sistemak. Laguntza-euskarri teknikoak. Proba-plana eta
akats-txostena. Informazioa argitaratzeari buruzko lege-araudia. Informazioaren jabetzari buruzko lege-araudia.
Mezularitza elektronikoko zerbitzarien eragiketa-eskuliburuak. Gertakarien historikoa.

3

3. gaitasun-atala
FITXATEGI- ETA MULTIMEDIA-TRANSFERENTZIARAKO ZERBITZUAK
INSTALATZEA, KONFIGURATZEA ETA ADMINISTRATZEA
Kodea: UC0497_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Fitxategien transferentziarako zerbitzuak instalatzea eta konfiguratzea, erakundearen premien arabera informaziogordetegien erabilera errazteko.
BI1.1 Fitxategien transferentziarako zerbitzaria aukeratzen eta instalatzen da eta hardwarea, softwarea,
konektibitate-parametroak eta sistemaren baimenak konfiguratzen dira fabrikatzailearen zehaztapenen,
zerbitzuaren baldintzen, eta erakundearen ezarpen- eta segurtasun-araudien arabera.
BI1.2 Direktorioen egitura, edukiak eta baimenak zerbitzarian txertatzen dira erakundearen diseinu-zehaztapenei
eta segurtasun-politikari eta indarreko lege-araudiari jarraituta.
BI1.3 Fitxategien transferentziarako zerbitzariaren instalazioa eta konfigurazioa egiaztatzen da erakundearen
kalitate- eta ezarpen-arauei jarraiki beharrezkoak diren proba jakin batzuk egikarituta.
BI1.4 Zerbitzuaren kalitateari buruzko parametroak egiaztatzen dira sistemaren proba jakin batzuk egikarituta, eta
betiere erakundearen segurtasun- eta kalitate-araudien arabera.
BI1.5 Konfigurazioari, direktorioen egiturari, sarbiderako URLei eta segurtasunari buruzko azken datuak
erakundearen barne-arauei jarraiki dokumentatzen dira.
LB2: Fitxategien transferentziarako zerbitzuak administratzea, erakundearen ustiapen-planean zehaztutako premien
arabera.
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BI2.1 Eragiketa-eskuliburua idazten da zerbitzuaren akatsen kasuan berreskurapen egokia ahalbidetzeko, eta
horrenbestez, zerbitzuaren eskuragarritasunari eta kalitateari dagokienez ezarritako parametroak bermatzeko.
BI2.2 Zerbitzuaren eragiketa-prozeduren aplikazioa egiaztatzen da aldian behin ikuskapenak eginez eta matxurak
simulatuta.
BI2.3 Sistemaren erregistroen –logen– eta alarmen konfigurazioa (zerbitzua exekutatzean) gauzatzen da ustiapenplanean eskatutako errendimendu-parametroak kontuan hartuta.
BI2.4 Zerbitzuak emandako informazioaren kokapenak kontrolatzen eta auditatzen dira erakundearen segurtasunzehaztapenen arabera, edukiei nahiz horietan xedatutako baimenei dagokienez.
BI2.5 Exekuzio- eta errendimendu-akatsak diagnostikatzen eta dokumentatzen dira gorabeheraren arrazoi edo
kausak eta gorabehera horiek izan lezaketen konponbideak adierazita, betiere erakundearen araudiari jarraiki.
LB3: Audio- eta bideo-zerbitzuak instalatzea eta konfiguratzea, emandako zehaztapenei jarraiki eta komunikazio-lineetan
eskuragarri dauden banda-zabalerak kontuan hartuta.
BI3.1 Eman beharreko zerbitzua zehazteko dokumentuak ustiapen-inguruneak izan behar dituen ezaugarriak
identifikatuta behar bezala interpretatzen dira.
BI3.2 Eskari bidezko audioaren eta bideoaren eta bideokonferentziaren transferentziarako zerbitzariak aukeratzen
eta instalatzen dira eta hardwarea, softwarea, konektibitate-parametroak eta sistemaren baimenak konfiguratzen
dira fabrikatzailearen baldintzen, zerbitzuaren zehaztapenen, eta erakundearen ezarpen- eta segurtasunaraudiaren arabera.
BI3.3 Edukien egitura eta kokapena, konexio-parametroak eta baimenak eskari bidezko audioaren eta bideoaren
eta bideokonferentziaren transferentziarako zerbitzarietan konfiguratzen dira erakundearen diseinu-zehaztapenei
eta segurtasun-politikari jarraituta, indarreko lege-araudiaren arabera eta egindako konfigurazioari buruzko
dokumentazioa sortuz.
BI3.4 Eskari bidezko audioaren eta bideoaren eta bideokonferentziaren transferentziarako zerbitzariaren
instalazioa eta konfigurazioa egiaztatzen da erakundearen kalitate- eta ezarpen-arauei jarraiki beharrezkoak diren
proba jakin batzuk egikarituta.
BI3.5 Zerbitzuaren kalitateari buruzko parametroak egiaztatzen dira beharrezko probak egikarituta, eta betiere
erakundearen segurtasun- eta kalitate-araudien arabera.
LB4: Audio- eta bideo-zerbitzuak administratzea erakundearen ustiapen-planean jasotako zehaztapenen eta eskuragarri
dauden baliabideek ezarritako baldintzen arabera.
BI4.1 Eragiketa-eskuliburua idazten da zerbitzuaren akatsen kasuan berreskurapena ahalbidetzeko, eta
horrenbestez, zerbitzuaren eskuragarritasunari eta kalitateari dagokienez ezarritako parametroak bermatzeko.
BI4.2 Zerbitzuaren eragiketa-prozeduren aplikazioa egiaztatzen da aldian behin ikuskapenak eginez eta matxurak
simulatuta.
BI4.3 Exekuzio- edo errendimendu-akatsak diagnostikatzen eta konpontzen dira adieraziz konfigurazio-arazoa,
sistemaren baliabide-arazoa, zerbitzari-softwarearen arazoa edota konektibitate-arazoa ote den, eta horretaz gain,
gorabeherei buruzko dagokion txostena idatzita.
BI4.4 :Baliabideen kontsumoak kontrolatzen dira zerbitzua erabil dezaketen erabiltzaileen gehieneko kopurua eta
banda-zabalerako kontsumorako gehieneko eskuragarritasunak esleituta, erakundearen ustiapen-planaren
zehaztapenen arabera.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ekipo informatikoak, erabiltzaile-modukoak. Komunikazio-lineak. Zerbitzarien softwarea: direktorioa, FTPa, audio eta
bideoko streaminga, bideokonferentzia eta lankidetzan aritzeko lan-inguruneak, denbora errealekoak, besteak beste.
Funtzionalitate gehigarriak dituzten software-paketeak. Suebakiak. Segurtasun-erremintak. Sistema eragileak eta
konfigurazio-parametroak.

Produktuak edo lanaren emaitza

Fitxategien transferentziarako zerbitzuak. Eskari bidezko audio eta bideoko zerbitzuak. Bideokonferentzia-zerbitzuak eta
lankidetzan aritzeko lan-inguruneak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
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Zerbitzuaren diseinuari buruzko dokumentazioa. Software-produktuei buruzko dokumentazioa. Segurtasun eta kalitateari
buruzko barne-arauak. Zerbitzu-mailari buruzko akordioak (SLAk). Sistemen eta zerbitzuen konfigurazioari buruzko
dokumentazioa. Sistema informatikoen erabilerari eta funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Gaitasun-atal honekin
loturiko softwarearen instalazio-eskuliburuak. Gaitasun-atal honekin loturiko softwarearen administrazio-eskuliburuak.
Prestakuntza-ikastaroetarako materiala. Gaitasun-atal honekin loturiko softwarearen laguntza-sistemak. Laguntzaeuskarri teknikoak. Proba-plana eta akats-txostena. Informazioa argitaratzeari buruzko lege-araudia. Informazioaren
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jabetzari buruzko lege-araudia. Gaitasun-atal honekin loturiko zerbitzarien eragiketa-eskuliburuak. Gertakarien
historikoa.

4

4. gaitasun-atala
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUAK KUDEATZEA
Kodea: UC0490_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Sistemaren konfigurazioa kudeatzea prozesuen errendimendua ziurtatzeko, erabilera-premien arabera eta
erakundearen direktiben barruan.
BI1.1 Sisteman esku hartzen duten prozesuak identifikatu egiten dira errendimendu-parametroak ebaluatzeko.
BI1.2 Sistemaren osagaiak eraginpean hartzen dituzten parametroak (memoria, prozesadorea eta periferikoak,
besteak beste) erabilera-premien arabera moldatzen dira.
BI1.3 Prozesuak exekutatzeko lehentasunak erakundearen ustiapen-planeko zehaztapenen arabera moldatzen
dira.
BI1.4 Monitorizazio-erremintak ezarri eta konfiguratu egiten dira alarmen mailak zehaztuta, erakundearen ustiapenplanaren arabera.
LB2: Biltegiratze-gailuak erabilera-premien arabera eta erakundearen direktiben barruan administratzea.
BI2.1 Biltegiratze-gailuak sistema informatikoan erabiltzen diren sistema eragile guztietan erabiltzeko moduan
konfiguratzen dira.
BI2.2 Biltegiratze-egitura fitxategi-sistema guztien premien arabera eta erakundearen erabilera-zehaztapenen
arabera definitzen eta ezartzen da.
BI2.3 Biltegiratze-gailu bakoitzaren erabilera-murrizketak eta objektuen nomenklatura-eskakizunak behar bezala
dokumentatzen dira.
BI2.4 Biltegiratze-gailuak integratu egiten dira erabiltzaileari sistema funtzional bat eskaintzearren, erakundearen
zehaztapenen arabera.
LB3: Erabiltzaileen egitekoak kudeatzea sistemarako sarbideak eta baliabideen erabilgarritasuna bermatzeko, sistema
informatikoaren ustiapen-zehaztapenen arabera.
BI3.1 Sistema informatikorako erabiltzaileen sarbidea konfiguratu egiten da sistemaren integritatea eta
segurtasuna bermatzeko, erakundearen zehaztapenen arabera.
BI3.2 Baliabideetarako erabiltzaileen sarbidea administratu egiten da baimenak esleituta, erakundearen premien
arabera.
BI3.3 Erabiltzaileentzat eskuragarri dauden baliabideak mugatu egiten dira dagozkien erreminten bitartez,
erakundearen erabilera-arauetan zehaztutakoari jarraiki.
LB4: Sareko zerbitzuak kudeatzea sistema informatikoen arteko komunikazioa bermatzeko, ustiapen-premien arabera.
BI4.1 Komunikazio-gailuak egiaztatu egiten dira konfigurazioari eta errendimenduari dagokienez, erakundearen
zehaztapenei jarraiki.
BI4.2 Komunikazio-zerbitzuak identifikatu egiten dira sisteman, dagozkien prozesu eta guzti, baliabideen
kontsumoak aztertzeko eta erakundearen ustiapen-planaren zehaztapenetan baimendutakoaren barruan daudela
ziurtatzeko.
BI4.3 Komunikazio-zerbitzuetako gorabeherak detektatu eta dokumentatu egiten dira sistemaren ustiapenaren eta
komunikazioen kudeaketaren arduradunei jakinarazteko, erakundearen protokoloei jarraiki.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Sistema eragileak. Erabiltzaileak administratzeko eta baliabideetarako baimenak kudeatzeko erremintak. Errendimendua
kontrolatzeko erremintak. Prozesuak monitorizatzeko erremintak. Memoriaren erabilera monitorizatzeko erremintak.
Biltegiratze-gailuen kudeaketa monitorizatzeko erremintak. Erabiltzaileak kudeatzeko erremintak.
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Produktuak edo lanaren emaitza

Sistema behar bezala jardunean. Sistemaren errendimendua ustiapen-parametroen araberakoa. Sistema segurua eta
integroa baliabideen sarbidean eta erabileran. Komunikazio-zerbitzuak martxan.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Sistema eragilearen eta gailuen ustiapen-eskuliburuak. Erakundearen ustiapen-plana. Erabiltzen diren monitorizazioerreminten eskuliburuak. Errendimenduaren azterketa eta grafikoak. Erabiltzaileen murrizketen eta sarbideen zerrenda.
Gorabeheren txostena. Gorabeheren aurrean jarduteko protokoloa.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
WEB-ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA
2. prestakuntza-modulua:
MEZULARITZA ELEKTRONIKOKO ZERBITZUEN
ADMINISTRAZIOA
3. prestakuntza-modulua:
FITXATEGIEN ETA MULTIMEDIA-EDUKIEN
TRANSFERENTZIARAKO ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA
4. prestakuntza-modulua:
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUEN KUDEAKETA
5. prestakuntza-modulua:
INTERNETEKO ZERBITZUEN ADMINISTRAZIORAKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
WEB-ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA
Kodea: MF0495_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0495_3: Web-ingurune bat kudeatzeko softwarea instalatzea,

konfiguratzea eta administratzea.

Iraupena: 180 ordu
1.1 prestakuntza-atala
WEB-ZERBITZARIAREN SOFTWAREAREN INSTALAZIOA ETA KONFIGURAZIOA
Kodea: UF1271
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Web-zerbitzaria, horren moduluak eta luzapenak hautatzea, emandako Web-aplikazioen exekuzio-baldintzak betetzen
dituztela egiaztatzeko.
EI1.1 Web-zerbitzari batek instalazio-jokaleku jakin batean dituen funtzionamendu-parametroak deskribatzea.
EI1.2 Web-zerbitzari baten ezaugarriak deskribatzea eta merkatuan dauden beste hainbat Web-zerbitzarirekin
alderatzea.
EI1.3 Web-zerbitzarietako modulu eta luzapen ohikoenen funtzioak identifikatzea eta deskribatzea.
EI1.4 Konfigurazio-parametro kuantitatiboak eta kualitatiboak dagozkien sistema-baldintzekin lotzea.
EI1.5 Kasu praktiko batean, Web-zerbitzu bat ekoizten ari gara; honako lan hauek egin behar dira:
Web-zerbitzarian behar den funtzionalitatea identifikatzea.
Karga eta espero den errendimendua kalkulatzea.
Segurtasun-maila eta -baldintzak identifikatzea.
Web-zerbitzaria eta behar diren luzapenak hautatzea.
Sistemaren baldintzak kalkulatzea eta hardware- eta software-plataformarik egokienak adieraztea.
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A2: Web-zerbitzaria sistema informatikoan instalatzea eta konfiguratzea, informazioa banatzeko funtzionalitateak eskain
ditzan.
EI2.1 Erabiltzaileak autentifikatzeko eta edukietarako sarbidea izateko mekanismoak deskribatzea.
EI2.2 Abiatze- eta gelditze-prozesuak eta erregistroen biraketa-prozesuak deskribatzea (logak).
EI2.3 Kasu praktiko batean, Web-zerbitzu bat instalatu behar dugu hizpatutako funtzionamendu-premisei jarraiki; honako
lan hauek egin behar dira:
Sistemak zehazturiko Web-zerbitzaria eta zerbitzua instalatzeko behar diren ezaugarriak betetzen dituela
egiaztatzea.
Sisteman behar diren baliabideak, sarbide- eta exekuzio-baimenak eta ingurune-aldagaiak biltegiratzeko
egitura ezartzea.
Zerbitzariaren softwarea instalatzea eta abiatze- eta gelditze-prozesuak eta erregistroen biraketa-prozesuak
ezartzea, sistema informatikoaren administratzailearen zehaztapenei jarraiki.
- Web-zerbitzarian sarbide-mekanismoak konfiguratzea: protokoloak, IP helbideak, domeinuak, zerbitzari
birtualak eta atakak, sarearen administratzaileak emandako argibideei jarraiki.
Erabiltzaileak autentifikatzeko zehaztutako mekanismoak gaitzea.
Web-zerbitzariaren instalazioa eta espero diren funtzionalitateak egiaztatzea.
Akatsak gertatzen direneko eragiketa- eta berreskurapen-dokumentazioa sortzea.
EI2.4 Zerbitzari seguruen ziurtagirien kontzeptua, ezaugarriak eta funtzionalitatea azaltzea.
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EI2.5 Zerbitzari seguruen ziurtagiriak eskatzeko, instalatzeko eta mantentzeko egin beharreko urratsak deskribatzea.
A3: Sistema informatikoan Web-zerbitzariaren moduluak eta luzapenak instalatzea, konfiguratzea eta integratzea.
EI3.1 Web-zerbitzariaren modulu eta luzapen nagusien –Webgune jakin batean funtzionalitate jakin batzuk estaltzeko
jomuga dutenen– funtzioak deskribatzea.
EI3.2 Jasotako zehaztapenen arabera instalatu beharreko Web-zerbitzariaren modulu eta luzapen nagusien
konfiguraziorako parametroak identifikatzea.
EI3.3 Modulu eta luzapenek eta Web-zerbitzariak eta bestelako zerbitzu eta aplikazio posibleek elkarren artean dituzten
loturak deskribatzea, berezko sistemari nahiz kanpoko sistemei dagokienez.
EI3.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, Web-zerbitzu bat instalatu behar dugu informazioaren banaketako
jokaleku batean; honako lan hauek egin behar dira:
Web-zerbitzariaren modulu eta luzapenen softwarea txertatzea.
Baliabide gehigarrien sarbide- eta exekuzio-baimenak konfiguratzea.
Multzoaren errendimendua optimizatzeko parametroak konfiguratzea.
Bestelako zerbitzu eta aplikazioekiko –lokalekiko edo urrunekoekiko– komunikazioa konfiguratzea eta
egiaztatzea.
Web-zerbitzariaren modulu eta luzapenen behar bezalako instalazioa eta konfigurazioa egiaztatzeko egin
beharreko probak xehatzea.
Akatsak gertatzen direneko eragiketa- eta berreskurapen-dokumentazioa betetzea.

Edukiak:
1. Zerbitzarien sistemen oinarrizko kontzeptuak.
- Eutsitako sistema eragileak.
- TCP/IPren funtsak
- Bezero/Zerbitzari egitura.

2. Http protokoloaren maneiua.
-

Funtzionamendua eta egitura.
Eskaeren edo request method deritzenen deskribapena.
Egoera-kodeak.
Goiburuak.
Edukiaren kodeketa. Kode-orriak.
Interneten HTTP eskaerak egitea, proxy baten, livehttpheader deritzenen edo antzeko metodoen bitartez, betiere
erabilitako protokoloa aztertuta.

3. Web-zerbitzariaren hautaketa.
-

Funtzionamendu-parametroak.
Web-zerbitzariaren ezaugarriak.
Funtzionalitate nagusiak.
Sistemaren baldintzak: Hardwarea. Softwarea. Konektibitatea.

4. Web-zerbitzariaren oinarrizko instalazioa eta konfigurazioa.
- Web-zerbitzariaren instalazioa.
•
Instalazio-prozedurak.
•
Zerbitzaria sistema eragilean instalatzea.
•
Instalazioa egiaztatzea.
- Zerbitzuaren kontrola. Hastea eta gelditzea.
- DNS sarreren sorkuntza.
- Oinarrizko konfigurazio-parametroak:
•
Oinarrizko parametroen deskribapena.
•
Ostatze birtualizatua (virtual hosting).
•
Izenetan oinarritutako ostatze birtualizatua (Name-based virtual hosting)
•
Logginga
- Oinarrizko konfigurazio-direktibak:
•
Entzute-ataka.
•
Erro-direktorioa.
•
Oinarrizko bestelako konfigurazio-direktibak:
- Konfigurazio-erremintak.
- Zerbitzuaren mantentze-lanak.
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5. Web-zerbitzariaren moduluak eta luzapenak.
- Web-zerbitzariaren modulu eta luzapenen deskribapena.
- Hizkuntzetarako euskarria: CGI. Script-motoreak (ASP.NET, PHP...)

6. Web-zerbitzariaren segurtasunaren azterketa
- Web-zerbitzariaren oinarrizko kontzeptuen deskribapena:
•
Bideak eta baimenak. Irakurketa-baimena vs exekuzio-baimena.
•
Direktorioen zerrenda.
•
Baimendutako MIME motak.
- Jatorrizko IP bidezko sarbide-kontrola.
- Sarbide-kontrola erabiltzaileen arabera:
•
Egiaztagiri-elkatrukerako metodoak (Oinarrizko Autentifikazioa / Digest / NTLM)
•
Egiaztagirien gordailua. (LDAP, datu-basea, testu fitxategiak, Windows)
•
Pasahitzarekin babestutako direktorioen konfigurazioa.
- Https bitarteko Konexio seguruen identifikazioa:
•
Segurtasun-ziurtagiriak.
•
Enkriptatze-algoritmoak.
•
Ziurtatze-entitateak.
•
CSR baten sorkuntza.
•
Norberak sinatutako ziurtagiri baten sorkuntza.
•
Ziurtagiri baten instalazioa.
•
Bezero-ziurtagiriaren bidezko sarbide-kontrola.

1.2 prestakuntza-atala
WEB-ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA ETA AUDITORETZA
Kodea: UF1272
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Web-zerbitzariak kudeatutako edukiak, egindako sarbideak eta errendimendua administratzea, erakundearen diseinuzehaztapenei eta segurtasun-politikari eta indarreko legediari jarraiki.
EI1.1 Edukien eguneratze-prozedurak eta prozeduren arabera bertsioak kontrolatzeko prozedurak deskribatzea.
EI1.2 Baimenak kudeatzeko teknikak deskribatzea: profilak, taldeak eta rolak, besteak beste, segurtasun informatikoko
barne-arauetako zehaztapenei jarraiki.
EI1.3 Web-zerbitzariaren eta Web-zerbitzariak sistema informatikoan dituen osagarrien errendimendua optimizatzeko
prozedurak azaltzea.
EI1.4 Web-estatistiken zerbitzari baten funtzioa eta ezaugarri nagusiak deskribatzea.
EI1.5 Kasu praktiko batean, Web-zerbitzu bat ekoizten ari gara; honako lan hauek egin behar dira:
Web-zerbitzariko edukien antolamendua definitzea.
Bertsioak eguneratzeko eta kontrolatzeko prozedurak ezartzea.
Web-zerbitzariaren errendimendu-parametroak aztertzea.
Zerbitzaria erabilera-aldaketetara eta kontingentzia-planetara egokitzeko jardun-planak ezartzea.
EI1.6 Web-zerbitzarian argitaratutako informazioan eragina duen indarreko lege-araudia azaltzea.
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A2: Aplikazioen zerbitzaria sistema informatikoan instalatzea, konfiguratzea eta administratzea, Web-zerbitzuetarako datuhornitzaile gisa.
EI2.1 Aplikazioen zerbitzari batek dituen funtzioak eta konfigurazio-parametroak deskribatzea.
EI2.2 Aplikazioen zerbitzari batean aplikazioak txertatzeko prozedura azaltzea.
EI2.3 Kasu praktiko batean, datu-baseetarako konexioa duen Web-zerbitzu bat instalatu behar dugu, eta aplikazioen
zerbitzari bat dugu; honako lan hauek egin behar dira:
Aplikazioen zerbitzariaren softwarea eta datu-baseetara sartzeko moduluak txertatzea.

Interneteko zerbitzuen administrazioa

-

Multzoaren errendimendua optimizatzeko parametroak konfiguratzea.
Web-zerbitzuaren aplikazioa zerbitzarian txertatzea, behar bezala abiatzen dela, funtzionatzen duela eta
gelditzen dela egiaztatuta.
Bestelako zerbitzu eta aplikazioekiko –lokalekiko edo urrunekoekiko– komunikazioa konfiguratzea eta
egiaztatzea.
Aplikazioen zerbitzariaren instalazioa ziurtatzea.
Akatsak gertatzen direneko eragiketa- eta berreskurapen-dokumentazioa sortzea.

A3: Datu-baseak kudeatzeko sistemetara sartzeko metodoak hautatzea, instalatzea eta konfiguratzea, Webgune
dinamikoetan horiek dituzten baliabideak erabiltzeko xedez.
EI3.1 Datu-baseak kudeatzeko sistema ohikoenetara sartzeko metodoak eta horiek Web-zerbitzari batera konektatzeko
prozedurak deskribatzea.
EI3.2 Hiru geruzako Web-arkitektura baten elementu guztien arteko loturak eta komunikazio-mekanismoak deskribatzea.
EI3.3 Kasu praktiko batean, datu-baseetarako konexioa duen Web-zerbitzu bat instalatu behar dugu; honako lan hauek
egin behar dira:
Datu-baseetara sartzeko moduluak txertatzea.
Datu-baseetara sartzeko sistemaren errendimendua optimizatzen duten parametroak konfiguratzea.
Bestelako zerbitzu eta aplikazioekiko –lokalekiko edo urrunekoekiko– komunikazioa konfiguratzea eta
egiaztatzea.
Datu-baserako konexioa eta Web-zerbitzuaren aplikazioa ziurtatzea.
Akatsak gertatzen direneko eragiketa- eta berreskurapen-dokumentazioa sortzea.
A4: Web-zerbitzu baten ustiapenean auditoretza-prozedurak eta gorabeherak konpontzeko prozedurak aplikatzea.
EI4.1 Web-plataforma baten errendimenduan erabakigarriak diren elementuak deskribatzea eta sailkatzea.
EI4.2 Zerbitzuari dagokionez emandako kalitatea zenbatzeko eta neurtzeko prozedurak azaltzea.
EI4.3 Web-zerbitzuen ekoizpen-inguruneetako gorabeherak diagnostikatzeko prozedurak azaltzea.
EI4.4 Web-zerbitzuen ekoizpen-inguruneetako gorabeherak konpontzeko teknikak xehetasunez deskribatzea.
EI4.5 Kasu praktiko batean, Web-zerbitzu bat ekoizten ari gara; honako lan hauek egin behar dira:
Prozedura-eskuliburuetan definitutako eragiketak aldian behin eta behar bezala gauzatzen direla ziurtatzea.
Zerbitzuaren errendimendua eta eskuragarritasuna neurtzeko mekanismoak ezartzea.
Zerbitzuaren kalitate-parametroak aztertzea, zehaztapenen betetze-maila zehazteko.
Aurkitutako urritasunak zuzentzeko neurriak aplikatzea.
EI4.6 Kasu praktiko batean, gorabehera-egoeran dagoen Web-zerbitzu bat dugu; honako lan hauek egin behar dira:
Funtzionamendu txarraren kausa identifikatzea ahalbidetzen duten diagnostiko-teknikak eta -erremintak
aplikatzea.
Ahalik eta zerbitzu-mailarik handienari eusteko eta gerta litezkeen kalteak murrizteko presako euste-neurriak
aplikatzea.
Arazoa behin betiko konpontzeko eta gorabeheraren aurreko egoerara itzultzeko prozedurak ezartzea.
Gorabeheraren kausa aztertzea eta antzeko beste egoeraren bat prebenitzeko edo denbora-tarte laburragoan
konpontzeko prozedurak ezartzea.
EI4.7 Estatistiken zerbitzari baten instalazioan eta konfigurazioan egin beharreko urratsak zehaztea.

Edukiak:
1. Web-zerbitzariaren edukien administratzailea.
- Edukiak eguneratzeko prozedurak:
•
FTP
•
FTPS
•
SFTP
•
Edukien kudeaketarako sistemetara txertatzea (CMS)
- Edukien antolamendua.
- Bertsioen kontrola.
- Baimenak kudeatzeko teknikak: Profilak. Taldeak. Rolak.
- Web-zerbitzariaren errendimendua optimizatzeko prozedurak:
•
Optimizazio-teknikak.
•
Zerbitzuaren kalitateari eta usagarritasunari buruzko parametroak.
•
Optimizazio-probak.
•
Erreminta espezifikoekin Web-karga sortzeko simulazioa.
- Estatistiken zerbitzariak:
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•
Logeko fitxategi baten egitura eta eremuak.
•
Saioaren kontzeptua.
•
Saioetarako jarraipen-mekanismoak.
•
Logen analizagailu sinple baten instalazioa.
- Web-edukien argitalpenarekin lotutako lege-araudia: Logak gordetzea. LOPD.

2. Web-zerbitzuen aplikazioen zerbitzaria.
- Funtzioen eta konfigurazio-parametroen deskribapena: Jokalekuaren arabera gomendatutako parametroak.
- Ezarpen-prozedurak:
•
Abiatze-, funtzionamendu- eta gelditze-egiaztapena.
•
Instalazioa egiaztatzea.
- Eragiketa-dokumentazioaren azterketa eta sorkuntza.

3. Datu-baseak kudeatzeko sistemetarako sarbidea.
- Web-aplikazioetan gehien erabiltzen diren datu-baseen motoreak (ORACLE, SQL Server, mySQL):
•
Sarbide-protokoloak.
•
Segurtasun-ereduak (IP bidez, erabiltzaile-pasahitz bidez, segurtasun integratu bidez, horien konbinazio
bidez, eta abar)
- Sarbide-liburutegiak:
•
ODBC, JDBC, DSN-Less ODBC, OleDB.
•
Sarbide-moduluak txertatzea (ODBC kontrolagailuak instalatzea, DSN bat sortzea, eta abar)
- 3 geruzako Web-arkitektura bateko komunikazio-mekanismoak: SOAP, RPC, WebServices.
- Datu-baserako konexioaren egiaztapena.

4. Hainbat zerbitzaritan banatutako arkitekturen deskribapena.
-

3 geruzako eredua.
Akatsekiko tolerantzia.
Karga-banaketa.
Saio-egoeraren biltegiak. (ASP.NET state service eta abar)
Cache-biltegiak. (Memcached eta abar)
Proxy zerbitzariak.

5. Zerbitzarien eta aplikazioen eguneratzeen kudeaketa.
- Garapen- eta erreprodukzio-ingurunea.
- Eguneratzeak zabaltzeko prozedurak.

6. Web-zerbitzuen gaineko gorabeheren auditoretza eta konponketa.
- Zerbitzuari dagokionez emandako kalitatearen neurketa:
•
Kalitate-parametroak.
•
Zerbitzuaren eskuragarritasuna.
•
Zerbitzua emateari buruzko akordioak (SLAk).
- Web-aplikazioetako ahulezien kudeaketa: Web-aplikazioetan ahuleziak detektatzeko erremintak (adibidez, Nikto).
- Ekoizpenean gertatutako gorabeheren diagnostikoa:
•
Monitorizazioa.
•
Errendimendua neurtzeko erremintak (Windows sistemaren kontagailuak, apache mod_status, eta abar)
- Gorabeherak konpontzeko teknikak:
•
Euste-neurriak. Workaround-ak.
•
Kausa/jatorriaren azterketa.
•
Arazoen kudeaketa proaktiboa.

2
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2. prestakuntza-modulua:
MEZULARITZA ELEKTRONIKOKO ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA
Kodea: MF0496_3

Interneteko zerbitzuen administrazioa

Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0496_3: Mezularitza elektronikoko zerbitzuak instalatzea, konfiguratzea

eta administratzea

Iraupena: 120 ordu
2.1 prestakuntza-atala
MEZULARITZA ELEKTRONIKOKO ZERBITZARIAREN SOFTWAREAREN
HAUTAKETA, INSTALAZIOA ETA KONFIGURAZIOA
Kodea: UF1273
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Mezularitza elektronikoko zerbitzariak hautatzea, erakundearen premien arabera.
EI1.1 Posta elektronikoko, foroetako, txatetako eta berehalako mezularitza elektronikoko zerbitzarien oinarrizko
funtzionamendua deskribatzea.
EI1.2 Mezularitza elektronikoko zerbitzarien ezaugarri esanguratsuenak deskribatzea, zerbitzu jakin batera egokitzen ote
diren erabakitzeko.
EI1.3 Mezularitza elektronikoko zerbitzarien konfigurazio-parametro kuantitatiboak eta kualitatiboak dagozkien sistemabaldintzekin lotzea.
BI1.4 Kasu praktiko batean, mezularitza elektronikoko zerbitzu bat instalatu behar dugu; honako lan hauek egin behar
dira:
Zerbitzuaren zehaztapenean behar den funtzionalitatea identifikatzea.
Aurreikusitako karga eta errendimendua kalkulatzea.
Segurtasun-maila eta -baldintzak identifikatzea.
Baldintzetara hobeki egokitzen den zerbitzaria edo zerbitzariak hautatzea.
Sistemaren baldintzak kalkulatzea eta hardware- eta software-plataformarik egokienak adieraztea.
A2: Mezularitza elektronikoko zerbitzariak sistema informatikoan instalatzea eta konfiguratzea.
EI2.1 Sistemako konfigurazio-metodoak azaltzea: baliabideen biltegiratzea, erabiltzaile-profilak, sarbide- eta exekuziobaimenak eta ingurumen-aldagaiak, besteak beste, mezularitza elektronikoko zerbitzariaren instalazio eta
konfiguraziorako parametroak egokitzeko.
EI2.2 Erabiltzaileak autentifikatzeko mekanismoak eta mekanismo horiek mezularitza elektronikoko zerbitzuarekin duten
korrelazioa deskribatzea.
EI2.3 Zerbitzarietarako sarbidea izateko mekanismoak azaltzea: protokoloak, helbideratzea eta atakak, besteak beste,
mezularitza elektronikoko zerbitzurako sarbidea izateko.
EI2.4 Abiatze- eta gelditze-prozesuak eta erregistroen biraketa-prozesuak deskribatzea, mezularitza elektronikoko
zerbitzuari dagokionez.
BI2.5 Kasu praktiko batean, mezularitza elektronikoko zerbitzu bat instalatu behar dugu; honako lan hauek egin behar
dira:
Sistemak zerbitzariak instalatzeko behar diren ezaugarriak dituela egiaztatzea.
Sisteman behar diren baliabideak, sarbide- eta exekuzio-baimenak eta ingurune-aldagaiak biltegiratzeko
egitura ezartzea.
Zerbitzariaren softwarea instalatzea eta abiatze- eta gelditze-prozesuak eta erregistroen biraketa-prozesuak
ezartzea (logak).
- Mezularitza elektronikoko zerbitzarian sarbide-mekanismoak konfiguratzea: protokoloak, IP helbideak,
domeinuak eta atakak.
DNS zerbitzariaren konfigurazioa ezartzea, zerbitzua lokalizatzeko.
Erabiltzaileak autentifikatzeko zehaztutako mekanismoak gaitzea.
Mezularitza elektronikoko zerbitzariaren instalazioa ziurtatzea.
Akatsak gertatzen direneko eragiketa- eta berreskurapen-dokumentazioa sortzea.
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Edukiak:
1. Mezularitza elektronikoari buruzko oinarrizko kontzeptuak.
- Posta elektronikoa:
•
Posta-mezu baten formatua.
•
Posta-mezu baten fluxua.
•
Sare-protokoloak: DNS. SMTP. POP. IMAP. Bestelako jabetza-protokoloak.
•
Bezeroaren eta Zerbitzariaren aplikazioak: MUA. MTA. POP/IMAP zerbitzariak eta bestelakoak.
•
Arriskuak eta euste-metodoak: Spama eta Birusak. Antibirus-/antispam-iragazkiak, SPF, Domain Key
deritzenak, SenderId. Bestelako arriskuak.
- Berehalako mezularitza elektronikoa.
- Foroak.
- Txata.
- Posta-zerrendak.

2. Posta-sistema baten instalazioa.
- Posta-sistemaren diseinua:
•
Funtzio-, exekuzio- eta segurtasun-baldintzak.
•
Lege-araudia.
•
Hardware eta softwarearen hautaketa.
- Zerbitzariaren sistema eragilearen instalazioa:
•
Gutxieneko instalazioa.
•
Sekurizazioa (bastionamendua).
- SMTP zerbitzariaren instalazioa eta konfigurazioa (MTA):
•
Softwarearen instalazioa.
•
MX gisako konfigurazioa: Konfigurazio-parametroak. Sarbide-protokoloak eta -atakak. Domeinuak eta
kontuak.
•
MTA gisako konfigurazioa: Konfigurazio-parametroak. Sarbide-protokoloak eta -atakak. Erabiltzaileak
autentifikatzea.
•
Antibirus-/antispam-iragazkien sistema baten instalazioa eta konfigurazioa.
•
Abiatze- eta gelditze-prozesuak.
•
Erregistroak (logak).
- POP/IMAP zerbitzariaren instalazioa eta konfigurazioa:
•
Softwarearen instalazioa.
•
Konfigurazio-parametroak. Sarbide-protokoloak eta -atakak.
•
Erabiltzaileak autentifikatzea.
•
Abiatze- eta gelditze-prozesuak.
•
Erregistroak (logak).
- Web-zerbitzariaren instalazioa eta konfigurazioa (Webmail):
•
Softwarearen instalazioa.
•
Konfigurazio-parametroak. Sarbide-protokoloak eta -atakak.
•
Erabiltzaileak autentifikatzea.
•
Abiatze- eta gelditze-prozesuak.
•
Erregistroak (logak).
- Eragiketa Eskuliburuaren sorkuntza.

2.2 prestakuntza-atala
MEZULARITZA ELEKTRONIKOKO ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA ETA
AUDITORETZA
Kodea: UF1274
24

Iraupena: 60 ordu

Interneteko zerbitzuen administrazioa

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Mezularitza elektronikoko zerbitzariak administratzea, zerbitzuko jarraitutasuna bermatzeko, betiere segurtasunzehaztapenei jarraiki.
EI1.1 Mezularitza elektronikoko zerbitzuaren erabiltzaileen kontuak kudeatzeko prozedurak definitzea.
EI1.2 Mezularitza elektronikoko zerbitzarirako biltegiratze-baliabideak eta postontzien kudeaketarako baliabideak
administratzeko teknikak azaltzea.
EI1.3 Mezularitza elektronikoko zerbitzariek bestelako zerbitzari eta aplikazioekin izan dezaketen komunikazioa
deskribatzea.
EI1.4 Zerbitzuaren eta erabiltzaileen babes informatikorako teknikak azaltzea, segurtasun informatikoko arauetako
zehaztapenei jarraiki.
EI1.5 Zerbitzarien errendimendua optimizatzeko neurriak deskribatzea.
BI1.6 Kasu praktiko batean, mezularitza elektronikoko zerbitzu bat ekoizten ari gara; honako lan hauek egin behar dira:
Erabiltzaileen kontuen kudeaketarako politika definitzea.
Zerbitzuaren baldintzetara eta eragiketa-baldintzetara hein handiagoan egokituta dauden segurtasunerremintak txertatzea.
Zerbitzariaren errendimendu-parametroak aztertzea.
Zerbitzaria erabilera-aldaketetara eta kontingentzia-planetara egokitzeko jardun-planak ezartzea.
EI1.7 Mezularitza elektronikoko zerbitzariak maneiatutako informazioan eragina duen indarreko lege-araudia azaltzea.
A2: Mezularitza elektronikoko zerbitzuetan auditoretza-prozedurak eta gorabeherak konpontzeko prozedurak aplikatzea.
EI2.1 Mezularitza elektronikoko zerbitzari baten errendimenduan erabakigarriak diren elementuak deskribatzea eta
sailkatzea.
EI2.2 Zerbitzuari dagokionez emandako kalitatea zenbatzeko eta neurtzeko prozedurak azaltzea.
EI2.3 Mezularitza elektronikoko zerbitzuen ekoizpen-inguruneetako gorabeherak diagnostikatzeko prozedurak azaltzea.
EI2.4 Mezularitza elektronikoko zerbitzuen ekoizpen-inguruneetako gorabeherak konpontzeko teknikak xehetasunez
deskribatzea.
EI2.5 Kasu praktiko batean, mezularitza elektronikoko zerbitzu bat ekoizten ari gara; honako lan hauek egin behar dira:
Prozedura-eskuliburuetan definitutako eragiketak aldian behin eta behar bezala gauzatzen direla ziurtatzea.
Zerbitzuaren errendimendua eta eskuragarritasuna neurtzeko mekanismoak ezartzea.
Zerbitzuaren kalitate-parametroak aztertzea, zehaztapenen betetze-maila zehazteko.
Aurkitutako urritasunak zuzentzeko neurriak aplikatzea.
EI2.6 Kasu praktiko batean, ekoizten ari garen mezularitza elektronikoko zerbitzu bat gorabehera-egoeran dago; honako
lan hauek egin behar dira:
Funtzionamendu txarraren kausa identifikatzea ahalbidetzen duten diagnostiko-teknikak eta -erremintak
aplikatzea.
Ahalik eta zerbitzu-mailarik handienari eusteko eta gerta litezkeen kalteak murrizteko presako euste-neurriak
aplikatzea.
Arazoa behin betiko konpontzeko eta gorabeheraren aurreko egoerara itzultzeko prozedurak ezartzea.
Gorabeheraren kausa aztertzea eta antzeko beste egoeraren bat prebenitzeko edo denbora-tarte laburragoan
konpontzeko prozedurak ezartzea.

Edukiak:
1. Posta-sistemaren administrazioa.
- Sistemaren administrazioa:
•
Erabiltzaile-kontuen kudeaketa.
•
Biltegiratze-baliabideen administrazioa.
•
Postontzien kudeaketa.
- Sistemaren errendimenduaren optimizazioa:
•
Errendimenduan erabakigarriak diren elementuak: Hardwarea. Sistema eragilea. Aplikazioak.
•
Sistema Eragilearen errendimenduko doikuntzak.
•
Aplikazioen errendimenduko doikuntzak: SMTP zerbitzaria. POP/IMAP zerbitzaria. Web-zerbitzariak,
antibirus-/antispam-iragazkiak.
•
Posta-sistema baten eskalatzea. Zerbitzuen banaketa. Karga-kulunka, eskuragarritasun altua.
- Sistemaren monitorizazioa:
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•
Monitorizazio-sistema baten konfigurazioa.
•
Sistemaren errendimendu-parametrorik garrantzitsuenen monitorizazioa.
- Sistemaren sekurizazioa:
•
Lege Araudirako (Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei buruzko Legea eta Datuak Babesteari buruzko
Lege Organikoa) eta erakundearen segurtasun-politiketarako egokitzapena.
•
Jardunbide egokien kodeak (ISO 27002)
•
Hondamendien kasuan berreskuratzea eta zerbitzuekin jarraitzea.
•
Segurtasun-Kopiak.
•
Eguneratzeen kudeaketa.
•
Zerbitzuen babesa: Firewalla. Segurtasun-erremintak (Nmap, Nessus/OpenVAS, Brutus).

2. Mezularitza elektronikoko zerbitzuen gaineko gorabeheren auditoretza eta konponketa.
- Auditoretza:
•
Proben plana.
•
Zerbitzuaren eskuragarritasuna.
•
Zerbitzua emateari buruzko akordioak (SLAk).
•
Posta-sistemen eskuragarritasun altua.
- Gorabeherak konpontzeko teknikak:
•
Euste-neurriak. Workaround-ak.
•
Kausa/jatorriaren azterketa.
•
Arazoen kudeaketa proaktiboa.
- Gorabeherak konpontzeko erreminten azterketa eta erabilera:
•
Monitorizazioa.
•
Logak.
•
Sistema Eragilearen Tresnak.
•
Aplikazioen tresna edo erremintak.

3

3. prestakuntza-modulua:
FITXATEGIEN ETA MULTIMEDIA-EDUKIEN TRANSFERENTZIARAKO
ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA
Kodea: MF0497_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0497_3: Fitxategi- eta multimedia-transferentziarako zerbitzuak

instalatzea, konfiguratzea eta administratzea.

Iraupena: 120 ordu
3.1 prestakuntza-atala
FITXATEGIEN TRANSFERENTZIARAKO ZERBITZARIEN HAUTAKETA,
INSTALAZIOA, KONFIGURAZIOA ETA ADMINISTRAZIOA
Kodea: UF1275
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Iraupena: 70 ordu

Interneteko zerbitzuen administrazioa

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Fitxategien transferentziarako zerbitzariak hautatzea, erakundeak eskatutako baldintzen arabera.
EI1.1 Fitxategien transferentziarako zerbitzarien funtzionamendua deskribatzea
EI1.2 Fitxategien transferentziarako zerbitzarien ezaugarri esanguratsuenak deskribatzea, zerbitzu jakin batera
egokitzen ote diren erabakitzeko.
EI1.3 Fitxategien transferentziarako zerbitzarien konfigurazio-parametro kuantitatiboak eta kualitatiboak dagozkien
sistema-baldintzekin lotzea.
BI1.4 Kasu praktiko batean, Fitxategien transferentziarako zerbitzu bat instalatu behar dugu; honako lan hauek egin
behar dira:
- Zerbitzuaren zehaztapenean behar den funtzionalitatea identifikatzea.
- Karga eta espero den errendimendua kalkulatzea.
-Segurtasun-maila eta -baldintzak identifikatzea.
- Baldintzetara hobeki egokitzen den zerbitzaria edo zerbitzariak hautatzea.
-Sistemaren baldintzak kalkulatzea eta hardware- eta software-plataformarik egokienak adieraztea.
A2: Fitxategien transferentziarako zerbitzaria sistema informatikoan instalatzea, konfiguratzea eta txertatzea.
EI2.1 Sisteman fitxategien transferentziarako zerbitzaria konfiguratzeko metodoak azaltzea, esate baterako, baliabideen
biltegiratzea, erabiltzaile-profilak, sarbide-baimenak eta ingurumen-aldagaiak, besteak beste.
EI2.2 Horrelako zerbitzarietan erabiltzaileak autentifikatzeko dauden ohiko mekanismoak deskribatzea.
EI2.3 Zerbitzarietarako sarbidea izateko mekanismoak azaltzea: protokoloak, helbideratzea eta atakak horrelako
zerbitzarietan.
A3: Zerbitzariak maneiatutako baliabideak eta elementuak administratzea zerbitzuaren jarraitutasuna, behar bezalako
errendimendua eta segurtasun-zehaztapenak bermatzeko.
EI3.1 Edukien eguneratze-prozedurak eta bertsioak kontrolatzeko prozedurak deskribatzea.
EI3.2 Erabiltzaileen baimenak eta kontuak kudeatzeko teknikak deskribatzea.
EI3.3 Biltegiratze-baliabideak administratzeko teknikak azaltzea.
EI3.4 Zerbitzarien errendimendua optimizatzeko neurriak deskribatzea.
BI3.5 Kasu praktiko batean, Fitxategien transferentziarako zerbitzu bat ekoizten ari gara; honako lan hauek egin behar
dira:
Fitxategien transferentziarako zerbitzariko edukien antolamendua definitzea.
Bertsioak eguneratzeko eta kontrolatzeko prozedurak ezartzea.
Informaziorako sarbidea kontrolatzeko sistema txertatzea.
Zerbitzariaren errendimendu-parametroak aztertzea.
Zerbitzaria erabilera-aldaketetara egokitzeko jardun-planak ezartzea.
EI3.6 Fitxategien transferentziarako zerbitzarian argitaratutako informazioan eragina duen indarreko lege-araudia
azaltzea.
A4: Fitxategien transferentziarako zerbitzu baten ustiapenean auditoretza-prozedurak eta gorabeherak konpontzeko
prozedurak aplikatzea.
EI4.1 Fitxategien transferentziarako zerbitzari baten errendimenduan erabakigarriak diren elementuak deskribatzea eta
sailkatzea.
EI4.2 Zerbitzuari dagokionez emandako kalitatea zenbatzeko eta neurtzeko prozedurak azaltzea.
EI4.3 Fitxategien transferentziarako zerbitzuen ekoizpen-inguruneetako gorabeherak diagnostikatzeko prozedurak
azaltzea.
EI4.4 Fitxategien transferentziarako zerbitzuen ekoizpen-inguruneetako gorabeherak konpontzeko teknikak xehetasunez
deskribatzea.
BI4.5 Kasu praktiko batean, fitxategien transferentziarako zerbitzu bat ekoizten ari gara; honako lan hauek egin behar
dira:
Prozedura-eskuliburuetan definitutako eragiketak aldian behin eta behar bezala gauzatzen direla ziurtatzea.
Zerbitzuaren errendimendua eta eskuragarritasuna neurtzeko mekanismoak ezartzea.
Zerbitzuaren kalitate-parametroak aztertzea, zehaztapenen betetze-maila zehazteko.
Aurkitutako urritasunak zuzentzeko neurriak aplikatzea.
BI4.6 Kasu praktiko batean, ekoizten ari garen Fitxategien transferentziarako zerbitzu bat gorabehera-egoeran dago;
honako lan hauek egin behar dira:
27

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK
Profesionaltasun-Ziurtagiria

Funtzionamendu txarraren kausa identifikatzea ahalbidetzen duten diagnostiko-teknikak eta -erremintak
aplikatzea.
Ahalik eta zerbitzu-mailarik handienari eusteko eta gerta litezkeen kalteak murrizteko presako euste-neurriak
aplikatzea.
Arazoa behin betiko konpontzeko eta gorabeheraren aurreko egoerara itzultzeko prozedurak ezartzea.
Gorabeheraren kausa aztertzea eta antzeko beste egoeraren bat prebenitzeko edo denbora-tarte laburragoan
konpontzeko prozedurak ezartzea.

-

Edukiak:
1. Fitxategien transferentziarako zerbitzari bakoitzaren ezaugarriak.
-

Fitxategien transferentzia interneten.
Fitxategi-formatuak.
Fitxategien transferentziarako protokolo espezifikoak.
Aplikazioak. Zerbitzaria eta Bezeroa.
Banda-zabalera eta sarbide-motak.
Fitxategien zerbitzuak:
•
NFS.
•
CIFS / Samba.
•
Samba.

2. Fitxategien transferentziarako zerbitzarien instalazioa eta konfigurazioa.
- Funtzionamendua eta zerbitzari-motak.
- HW eta SW ohiko plataformak: Ohiko HW baldintzak. Ohiko SW baldintzak
- Konfigurazioaren ezaugarri eta parametro nagusiak:
•
Helbideratzea.
•
Atakak.
•
Enkriptatzea. Baimenak.
•
Kuotak.
- Biltegiratzearen kudeaketa:
•
Kuotak eta watermark-ak.
•
Kanpo-biltegiratzea.
•
Direktorio birtualak.
- Sarbidearen konfigurazioa:
•
Erabiltzaile eta baimenen sorkuntza.
•
Sarbide anonimoa.
•
Sarbide autentifikatua.
•
Baimenak automatikoki sortzeko maskarak.
•
Sarbide-segurtasuna.
- Fitxategien transferentziarako zerbitzariak hainbat plataformatan instalatzeko sistema-baldintzak:

3. Zerbitzariaren administrazioa
-

Edukien eguneratzea.
Bertsioen kontrola.
Erabiltzaileen kontuak.
Sistemaren erregistroak (logak).

4. Zerbitzuaren auditoretza.
-

Zerbitzuaren kalitatea neurtzeko eta ebaluatzeko metodologia.
Zerbitzariaren errendimenduak.
Kalitate-parametroak.
Proben plana.
Zerbitzuaren eskuragarritasuna.
SLAk.
Fitxategien transferentziaren eskuragarritasun altua.
Fitxategien transferentziarako zerbitzarietan argitaratutako informazioari buruzko indarreko lege-araudia.

5. Gorabeherak konpontzeko teknikak.
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- Gorabeherak diagnostikatzeko teknikak.
- Euste-neurriak. Workaround-ak.

Interneteko zerbitzuen administrazioa

- Kausa/jatorriaren azterketa.
- Arazoen kudeaketa proaktiboa.
- Gorabeherak konpontzeko erremintak: Monitorizazioa. Logak.

3.2 prestakuntza-atala
MULTIMEDIA-ZERBITZARIEN HAUTAKETA, INSTALAZIOA, KONFIGURAZIOA ETA
ADMINISTRAZIOA
Kodea: UF1276
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

A1: Multimedia-edukietako zerbitzariak hautatzea, erakundeak eskatutako baldintzen arabera.
EI1.1 Multimedia-edukietako zerbitzarien funtzionamendua deskribatzea.
EI1.2 Multimedia-edukietako zerbitzarien ezaugarri esanguratsuenak deskribatzea, zerbitzu jakin batera egokitzen ote
diren erabakitzeko.
EI1.3 Multimedia-edukietako zerbitzarien konfigurazio-parametro kuantitatiboak eta kualitatiboak dagozkien sistemabaldintzekin lotzea.
BI1.4 Kasu praktiko batean, multimedia-edukietako zerbitzu bat instalatu behar dugu; honako lan hauek egin behar dira:
Zerbitzuaren zehaztapenean behar den funtzionalitatea identifikatzea.
Karga eta espero den errendimendua kalkulatzea.
Segurtasun-maila eta -baldintzak identifikatzea.
Baldintzetara hobeki egokitzen den zerbitzaria edo zerbitzariak hautatzea.
Sistemaren baldintzak kalkulatzea eta hardware- eta software-plataformarik egokienak adieraztea.
A2: Multimedia-edukietako zerbitzaria sistema informatikoan instalatzea, konfiguratzea eta txertatzea.
EI2.1 Sisteman multimedia-edukietako zerbitzaria konfiguratzeko metodoak azaltzea, esate baterako, baliabideen
biltegiratzea, erabiltzaile-profilak, sarbide-baimenak eta ingurumen-aldagaiak, besteak beste.
EI2.2 Horrelako zerbitzarietan erabiltzaileak autentifikatzeko dauden ohiko mekanismoak deskribatzea.
EI2.3 Zerbitzarietarako sarbidea izateko mekanismoak azaltzea: protokoloak, helbideratzea eta atakak horrelako
zerbitzarietan.
BI2.4 Kasu praktiko batean, multimedia-zerbitzu bat instalatu behar dugu; honako lan hauek egin behar dira:
Sistemak zerbitzariak instalatzeko behar diren ezaugarriak dituela egiaztatzea.
Sisteman behar diren baliabideak, sarbide-baimenak eta ingurune-aldagaiak biltegiratzeko egitura ezartzea.
Zerbitzariaren softwarea instalatzea eta abiatze- eta gelditze-prozesuak eta erregistroen biraketa-prozesuak
ezartzea (logak).
- Zerbitzarian sarbide-mekanismoak konfiguratzea: protokoloak, IP helbideak, sarbiderako URLak, domeinuak
eta atakak.
Erabiltzaileak autentifikatzeko zehaztutako mekanismoak gaitzea.
Multimedia-zerbitzariaren instalazioa ziurtatzea.
Akatsak gertatzen direneko eragiketa- eta berreskurapen-dokumentazioa sortzea.
A3: Zerbitzariak maneiatutako baliabideak eta elementuak administratzea zerbitzuaren jarraitutasuna, behar bezalako
errendimendua eta segurtasun-zehaztapenak bermatzeko.
EI3.1 Edukien eguneratze-prozedurak eta bertsioak kontrolatzeko prozedurak deskribatzea.
EI3.2 Erabiltzaileen baimenak eta kontuak kudeatzeko teknikak deskribatzea.
EI3.3 Biltegiratze-baliabideak administratzeko teknikak azaltzea.
EI3.4 Multimedia-edukietako zerbitzariek bestelako zerbitzari eta aplikazioekin izan dezaketen komunikazioa
deskribatzea.
EI3.5 Zerbitzarien errendimendua optimizatzeko neurriak deskribatzea.
EI3.6 Kasu praktiko batean, multimedia-zerbitzu bat ekoizten ari gara; honako lan hauek egin behar dira:
- Multimedia-zerbitzariko edukien antolamendua definitzea.
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Bertsioak eguneratzeko eta kontrolatzeko prozedurak ezartzea.
Informaziorako sarbidea kontrolatzeko sistema txertatzea.
Zerbitzariaren errendimendu-parametroak aztertzea.
Zerbitzaria erabilera-aldaketetara egokitzeko jardun-planak ezartzea.
EI3.7 Multimedia-edukietako zerbitzarian argitaratutako informazioan eragina duen indarreko lege-araudia azaltzea.
A4: Multimedia-edukietako zerbitzu baten ustiapenean auditoretza-prozedurak eta gorabeherak konpontzeko prozedurak
aplikatzea.
EI4.1 Multimedia-zerbitzari baten errendimenduan erabakigarriak diren elementuak deskribatzea eta sailkatzea.
EI4.2 Zerbitzuari dagokionez emandako kalitatea zenbatzeko eta neurtzeko prozedurak azaltzea.
EI4.3 Multimedia-zerbitzuen ekoizpen-inguruneetako gorabeherak diagnostikatzeko prozedurak azaltzea.
EI4.4 Multimedia-zerbitzuen ekoizpen-inguruneetako gorabeherak konpontzeko teknikak xehetasunez deskribatzea.
EI4.5 Kasu praktiko batean, multimedia-zerbitzu bat ekoizten ari gara; honako lan hauek egin behar dira:
Prozedura-eskuliburuetan definitutako eragiketak aldian behin eta behar bezala gauzatzen direla ziurtatzea.
Zerbitzuaren errendimendua eta eskuragarritasuna neurtzeko mekanismoak ezartzea.
Zerbitzuaren kalitate-parametroak aztertzea, zehaztapenen betetze-maila zehazteko.
Aurkitutako urritasunak zuzentzeko neurriak aplikatzea.
BI4.6 Kasu praktiko batean, ekoizten ari garen multimedia-zerbitzu bat gorabehera-egoeran dago; honako lan hauek
egin behar dira:
Funtzionamendu txarraren kausa identifikatzea ahalbidetzen duten diagnostiko-teknikak eta -erremintak
aplikatzea.
Ahalik eta zerbitzu-mailarik handienari eusteko eta gerta litezkeen kalteak murrizteko presako euste-neurriak
aplikatzea.
Arazoa behin betiko konpontzeko eta gorabeheraren aurreko egoerara itzultzeko prozedurak ezartzea.
Gorabeheraren kausa aztertzea eta antzeko beste egoeraren bat prebenitzeko edo denbora-tarte laburragoan
konpontzeko prozedurak ezartzea.

Edukiak:

1. Multimedia-fitxategien transferentziarako zerbitzari bakoitzaren ezaugarriak.
- Multimedia-fitxategi eta -eduki motak.
- Multimedia-fitxategien transferentziarako protokolo espezifikoak.
- Multimedia-zerbitzuetarako aplikazioak:
•
Windows Media.
•
Real Time.
•
Flash.
•
Bestelakoak.
- Banda-zabalera eta multimedia-edukietarako sarbide-motak.
- Streaminga: Hedapena. Emisioa.

2. Multimedia-fitxategien transferentziarako zerbitzarien instalazioa eta konfigurazioa.
- Funtzionamendua eta multimedia-zerbitzari motak.
- Multimediarako HW eta SW ohiko plataformak:
•
Ohiko HW baldintzak.
•
Ohiko SW baldintzak.
- Konfigurazioaren ezaugarri eta parametro nagusiak:
•
Helbideratzea.
•
Atakak.
•
Baimenak.
- Multimedia-edukietako sarbidearen konfigurazioa:
•
Sarbide anonimoa.
•
Sarbide autentifikatua.
•
Baimenak automatikoki sortzeko maskarak.
•
Sarbide-segurtasuna.
- Multimedia-fitxategien transferentziarako zerbitzariak hainbat plataformatan instalatzeko sistema-baldintzak:

3. Multimedia-zerbitzariaren administrazioa.
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- Multimedia-edukien eguneratzea.
- Bertsioen kontrola.
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- Erabiltzaileen kontuak.
- Sistemaren erregistroak (logak).

4. Multimedia-zerbitzuaren auditoretza.
-

4

Multimedia-zerbitzuen kalitatea neurtzea eta ebaluatzea.
Multimedia-zerbitzariaren errendimendua eta parametro espezifikoak.
Multimedia-zerbitzuetarako proba espezifikoak.
Multimedia-zerbitzuen eskuragarritasuna.
Multimedia-fitxategien transferentziarako zerbitzuen eskuragarritasun altua.

4. prestakuntza-modulua:
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUEN KUDEAKETA
Kodea: MF0490_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0490_3: Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea.
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sistemaren prozesuak aztertzea, ustiapen-planean zehaztutako parametroen araberako errendimendua ziurtatzearren.
EI1.1 Sistemaren prozesuak eta parametro bereizgarriak (aita-prozesuak, prozesuaren egoera, baliabideen kontsumoa,
lehentasunak eta eraginpeko erabiltzaileak, besteak beste) identifikatzea, sistemaren errendimenduan zenbateraino
eragiten duten zehazteko.
EI1.2 Prozesuak kudeatzeko sistemak emandako erreminta bakoitza deskribatzea, sistemaren errendimendu orokorrean
esku hartzea ahalbidetzeko.
EI1.3 Sistemaren errendimendua ebaluatzera bideratutako erremintak eta monitorizazio-teknikak azaltzea.
EI1.4 Kasu praktiko batean, sistema informatiko bat dago eta behar bezala zehaztutako prozesuen karga du; honako lan
hauek egin behar dira:
Sistema-tresnak erabiltzea, aktibo dauden prozesu guztiak identifikatzeko, baita horietako zenbaiten ezaugarri
bereziak ere.
Prozesu batekin lehentasuna aktibatzeko, desaktibatzeko eta aldatzeko eragiketak egitea, besteak beste,
sistema-tresnak erabilita.
Sistemaren errendimendua monitorizatzea erreminta espezifikoen bitartez eta arrisku-egoerak adieraziko
dituzten alarmak definitzea.
A2: Biltegiratze-gailuetan administrazio-prozedurak aplikatzea erabiltzaileari informazioa erregistratzeko sistema integroa,
segurua eta erabilgarria eskaintzearren.
EI2.1 Biltegiratze-gailu jakin batean erabil daitezkeen artxibatze-sistema guztiak identifikatzea, erregistro-prozesuak eta
horietarako sarbidea optimizatzearren.
EI2.2 Artxibatze-sistemen ezaugarriak azaltzea erabili diren sistema eragileen eta biltegiratze-gailuen arabera.
EI2.3 Sistema informatikoan biltegiratzeko egitura orokorra deskribatzea, gailuak dauden fitxategi-sistemekin lotuta.
EI2.4 Kasu praktiko batean informazioa biltegiratzeko sistema bat dago, hainbat gailurekin; honako lan hauek egin behar
dira:
Behar izanez gero, partizioa egitea eta gailu bakoitzean instalatu beharreko artxibatze-sistemen azpiegitura
sortzea.
Biltegiratzeko egitura orokorra ezartzea gailu guztiak eta dagozkien fitxategi-sistemak integratuta.
Ezarritako fitxategi-sistema bakoitzaren eskakizunak eta murrizketak dokumentatzea.
A3: Sistemarako eta baliabideetarako sarbidea administratzea, behar bezala eta modu seguruan erabiltzen direla
egiaztatzeko.
EI3.1 Sistemara sartzeko aukerak identifikatzea, eta urruneko sarbideak eta sarbide lokalak bereiztea.
EI3.2 Sistemaren baliabideak erabiltzeko erabiltzaileei ematen zaizkien baimenak kudeatzean erabiltzen diren
erremintak deskribatzea.
EI3.3 Kasu praktiko batean, erabiltzaileak administratzeko eskubidea dugu; honako lan hauek egin behar dira:
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Erabiltzaile batek sisteman sartzeko izan ditzakeen aukerak identifikatzea.
Erabiltzaile batek sistemaren baliabide bat erabiltzeko dituen baimenak aldatzea.
Erabiltzaileei sistemaren baliabide bat erabiltzeko mugak definitzea.

-

A4: Komunikazio-zerbitzuen erabilera eta errendimendua ebaluatzea, zehaztutako parametroen barruan egon daitezen.
EI4.1 Komunikazio-gailuen funtzionamenduko eta konfigurazioko parametroak azaltzea, sistema barruan funtzionalitatea
bermatzeko.
EI4.2 Sisteman aktibo dauden komunikazio-zerbitzuak zerbitzu horiek erabiltzen dituzten gailuekin lotzea,
errendimendua aztertzeko eta ebaluatzeko xedez.
EI4.3 Kasu praktiko batean, kanpoaldearekin hainbat komunikazio-lineen bitartez konektatuta dagoen sistema
informatiko bat dugu; honako lan hauek egin behar dira:
Komunikazio-gailuak identifikatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea.
Komunikazio-zerbitzuen egoera egiaztatzea.
Komunikazio-zerbitzuen errendimendua ebaluatzea.
Sisteman gertatu diren gorabeherak detektatzea eta dokumentatzea.

Edukiak:
1. . Segurtasunaren kudeaketa eta araudiak
-

ISO 27002 araua. Informazioaren segurtasuna kudeatzeko jardunbide egokien kodea
ITIL metodologia, Informazioaren teknologietako azpiegituren liburutegia.
Izaera pertsonaleko datuak babesteko lege organikoa.
Segurtasun fisikoa kudeatzeko gehien erabiltzen diren arauak.

2. Sistemen prozesuen azterketa
- Informazio-sistemetan oinarritutako negozio-prozesuen identifikazioa.
- Prozesu elektronikoen oinarrizko ezaugarriak.
•
Prozesu baten egoerak.
•
Seinaleen maneiua, haien administrazioa eta aldaketak lehentasunetan.
- Negozio-prozesuen oinarri diren informazio-sistemen eta erabiltzen dituzten aktiboen eta zerbitzuen zehaztapena.
- Prozesuak eta zerbitzuak monitorizatzeko sistema eragileak dituen funtzionalitateen azterketa.
- Baliabideen kontsumoa kudeatzeko erabiltzen diren teknikak

3. Biltegiratze-sistemen demostrazioa
-

Biltegiratze-gailu ohikoenen motak.
Erabilgarri dauden artxibatze-sistemen ezaugarriak.
Biltegiratzeko antolamendua eta egitura orokorra.
Biltegiratze-gailuak kudeatzeko sistema-tresnak.

4. Sistemen errendimendua monitorizatzeko adierazleen eta metriken erabilera
-

Informazio-sistemak monitorizatzeko adierazleen eta metriken erabilera-esparru orokorra ezartzeko irizpideak.
Adierazleak lortzea eskatzen duten objektuen identifikazioa.
Adierazleak definitzeko eta hautatzeko definitu beharreko alderdiak.
Informazio-sistemen errendimendu-atalaseen ezarpena.
Adierazleek emandako datuen bilketa eta azterketa.
Adierazleen bateratzea informazio-sistemen errendimenduaren aginte-mahai bateratuaren bitartez.

5. Sistemak eta komunikazioak monitorizatzeko prozesuaren eraketa
-

Komunikazio-gailuen identifikazioa.
Komunikazio-zerbitzuen eta -protokoloen azterketa.
Komunikazio-ekipoen funtzionamenduko eta konfigurazioko parametro nagusiak.
Monitorizatzeko eta erantzuteko prozesuak.
Ataken eta zerbitzuen erabilera monitorizatzeko erremintak, hala nola Sniffer.
Sistemak eta zerbitzuak monitorizatzeko erremintak, hala nola Hobbit, Nagios edo Cacto.
Segurtasuneko gertaerak eta Informazioa kudeatzeko sistemak (SIM/SEM)
Iragazketa eta sareko elementuen erregistroen kudeaketa (router, switch, firewall, IDS/IPS eta abar)

6. Erregistro-sistemaren hautaketa erakundearen eskakizunen arabera
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- Beharrezkoak diren erregistroen mailaren, erretentzioaldien eta biltegiratze-premien zehaztapena.
- Lege-eskakizunen azterketa erregistroari dagokionez.
- Erregistro-sistemen segurtasun-eskakizunak betetzeko babes-neurrien hautaketa.
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- Erregistroaren kudeaketarako erantzukizunen esleipena.
- Sistemen erregistroetarako biltegiratze-aukerak eta horien ezaugarriak errendimenduari, eskalagarritasunari,
konfidentzialtasunari, integritateari eta erabilgarritasunari dagokienez.
- Erregistroen zaintza eta biltegiratzeko sistema hautatzeko gida.

7. Informazio-sistemetako sarbide-kontrol egokien administrazioa
- Partekatutako baliabideen eta informazio-sistemen sarbide-eskakizunen azterketa.
- Sarbide lokalen eta urruneko sarbideen mota guztiak eta sarbideak kontrolatzeko ohiko moduan onartuta dauden
printzipioak.
- Sarbideak kontrolatzearekin eta pribilegioak esleitzearekin lotutako lege-eskakizunak.
- Sarbide-profilak erakundeko langileen rol funtzionalen arabera.
- Direktorio aktiboaren erremintak eta LDAP zerbitzariak, oro har.
- Identitateak eta baimenak kudeatzeko sistemen erremintak (IAM)
- Single Sign On (SSO) autentifikazioko puntu bakarreko sistemen erremintak

5

5. prestakuntza-modulua:
INTERNETEKO ZERBITZUEN ADMINISTRAZIORAKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0267
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Web-zerbitzuen, mezularitza elektronikoko zerbitzuen eta fitxategien transferentziarako zerbitzuen ezarpenean eta
administrazioan laguntza teknikoa ematea.
EI1.1 Laguntza teknikoa ematea Web-zerbitzuen diseinuan eta konfigurazioan (Apache eta IIS).
EI1.2 Laguntza teknikoa ematea mezularitza elektronikoko zerbitzuen diseinuan eta konfigurazioan.
EI1.3 Laguntza teknikoa ematea mezularitza elektronikoko zerbitzuen diseinuan eta konfigurazioan.
A2: Web-zerbitzuen, mezularitza elektronikoko zerbitzuen eta fitxategien transferentziarako zerbitzuen auditoretzan eta
mantentze-lanetan laguntza egokia ematen laguntzea.
EI2.1 Enpresaren Web-zerbitzuen mantentze-lanetan laguntzea, dagozkion sistemak monitorizatuz, eta gorabeheren
konponketan departamentu teknikoarekin parte hartuz.
EI2.2 Enpresaren mezularitza elektronikoko zerbitzuen mantentze-lanetan laguntzea, dagozkion sistemak monitorizatuz,
eta gorabeheren konponketan departamentu teknikoarekin parte hartuz.
EI2.3 Enpresaren fitxategien transferentziarako zerbitzuen mantentze-lanetan laguntzea, dagozkion sistemak
monitorizatuz, eta gorabeheren konponketan departamentu teknikoarekin parte hartuz.
A3: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraiki.
EI3.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI3.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI3.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraiki, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI3.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI3.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea betiere.

Edukiak:
1. Web-zerbitzuen ezarpena eta administrazioa.
- Instalazio-baldintzak egiaztatzea eta zerbitzariaren hautaketan babesa ematea.
- Web-zerbitzuen instalazioan eta konfigurazioan laguntzea.
- Egiaztapen eta testaketetan babesa ematea, eta baita sistemaren dokumentazioan ere.
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2. Mezularitza elektronikoko zerbitzuen ezarpena eta administrazioa.
- Instalazio-baldintzak egiaztatzea eta zerbitzariaren hautaketan babesa ematea.
- Mezularitza elektronikoko zerbitzuen instalazioan eta konfigurazioan laguntzea.
- Egiaztapen eta testaketetan babesa ematea, eta baita sistemaren dokumentazioan ere.

3. Fitxategien transferentziarako Zerbitzuen ezarpena eta administrazioa.
- Instalazio-baldintzak egiaztatzea eta zerbitzariaren hautaketan babesa ematea.
- Fitxategien transferentziarako zerbitzuen instalazioan eta konfigurazioan laguntzea.
- Multimedia-fitxategien transferentziarako zerbitzuen instalazioan eta konfigurazioan laguntzea, horien
berezitasunak kontuan hartuta.
- Egiaztapen eta testaketetan babesa ematea, eta baita sistemaren dokumentazioan ere.

4. Web-zerbitzuen, mezularitza elektronikoko zerbitzuen eta fitxategien transferentziarako zerbitzuen
auditoretza eta mantentze-lanak.
- Sistemaren errendimenduaren eta optimizazioaren azterketan babesa ematea.
- Sistemaren eguneratzeetan eta monitorizazioan laguntzea, eta baita gorabeherak konpontzeko prozesuan ere.
- Dokumentazio guztia sortzeko lanean parte hartzea.

5. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea.
-
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Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea.
Antolakuntzaren ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresaren lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea.

Interneteko zerbitzuen administrazioa

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

1 urte

Administración de
• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
servicios de
dagokion graduko tituluduna edo beste
mensajería
baliokideren bat.
electrónicaMezularitza • Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
elektronikoko
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
zerbitzuen
edo beste baliokideren bat.
administrazioa

1 urte

MF0495_3:

Administración de
servicios WEBWebzerbitzuen
administrazioa
MF0496_3:

MF0497_3:

Administración de
servicios de
transferencia de
archivos y contenidos
multimediaFitxategien
eta multimediaedukien
transferentziarako
zerbitzuen
administrazioa
MF0490_3:

Gestión de servicios
en el sistema
informáticoSistema
informatikoko
zerbitzuen kudeaketa

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

1 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

2 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.
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– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

45

60

Kudeaketa-gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Kudeaketa-gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

1. M

2. M

3. M

4. M

X

X

X

X

EKIPAMENDUA
-

Ikus-entzunezko ekipoak
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet
Espezialitateko software espezifikoa
Errotuladorez idazteko arbelak
Orri birakariak
Gelako materiala
Hezitzailearentzako mahaia eta aulkiak
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta
parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
–
–
–

Batxilergoko titulua izatea.
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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.
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