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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA ERAGIKETA OSAGARRIAK INFORMAZIOAREN ETA 

KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEKIN  
Kodea  MF1209_1 
Lanbide-arloa INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Lanbide-eremua Sistemak eta telematika 
Profesionaltasun-ziurtagiria Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa 

osagarriak Maila 1 

Osagai eta periferiko mikroinformatikoen muntaketa 90 
Ekipo eta periferiko mikroinformatikoen testaketa eta egiaztapena 40 
Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanetako eragiketa osagarriak.  70 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa 

osagarrietan lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 
 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator UC1209_1 INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEKIN 
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-atalarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Sistema informatiko baten bloke funtzionalak identifikatzea eta ekipoaren eta periferikoen elementuak ezagutzea, eskuliburuak erabilita. 

EI1.1 Sistema informatiko baten osagai fisikoak identifikatzea eskema funtzionalak erabilita. 
EI1.2 Prozesatzeko unitate zentralaren funtzioak deskribatzea, diagramak baliatuta. 
EI1.3 Periferikoen ezaugarriak eta funtzioak azaltzea, sistema informatikoarekin konektatzeko zer baliabide erabiltzen dituzten eta zer 
kontsumigarri mota erabiltzen dituzten lokalizatuta. 
EI1.4 Biltegiratze-unitateen ezaugarriak eta funtzioak deskribatzea eta dagozkien euskarriak adieraztea. 
EI1.5 Ekipo informatikoaren eta periferikoen abiatze- eta gelditze-prozedurak deskribatzea eta prozedura horietan sor daitezkeen 
arazoak identifikatzea. 

 
A2: Sistema eragileak ekipo informatikoa erabiltzeko eskaintzen dituen oinarrizko utilitateak deskribatzea eta maneiatzea, ezarritako 

prozeduraren arabera. 
EI2.1 Sistema eragilearen funtzioak azaltzea eta sistema informatikoaren elementuekin erlazionatzea. 
EI2.2 Sistema eragileak ekipo informatikoaren barruan mugitzeko eskaintzen dituen erabiltzaile-interfazearen elementuak bereiztea eta 
erabiltzea, eta lan-ingurune bat prestatzea. 
EI2.3 Sistema eragileak fitxategi-sistema maneiatzeko eskaintzen dituen funtzionaltasunak eta erremintak identifikatzea eta karpetak eta 
unitate lokalak nahiz urrunekoak bereizita. 
EI2.4 Sistema eragileak ekipo informatikoari konektatutako periferikoak maneiatzeko eskaintzen dituen aplikazioen ezaugarriak 
zerrendatzea. 
EI2.5 Sistema eragileak sare lokal baten barruan baliabideetara iristeko eta baliabidek partekatzeko eskaintzen dituen zerbitzuak eta 
erremintak deskribatzea eta fitxategi-sistemarekin erlazionatzea. 
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ongi instalatuta eta konfiguratuta dagoen ekipo informatiko pertsonal baten 
sistema eragilea maneiatzea, jasotako argibideen arabera: 

- Elementu fisiko funtzionalak identifikatzea. 
- Ekipoa abiatzea eta sistema akatsik gabe kargatzen dela ziurtatzea, begiratuta. 
- Erabiltzailearen interfaze grafikoa erabiltzea gailu erakusleen eta teklatuaren bitartez eta aplikazioak exekutatzea sistema 

informatiko pertsonalean. 
- Mahaigaina eta interfaze grafikoaren beste alderdi batzuk pertsonalizatzea. 
- Biltegiratze-euskarrietan (CDa, DVDa, memoria erauzgarriak, USB memoriak, besteak beste) jasotako informazioak esploratzea. 
- Karpeta eta fitxategiekin lan egitea; horretarako, sistema eragileak eskaintzen duen fitxategi-sistemak maneiatzeko erreminta 

erabili behar da. 
- Eskanerraren bitartez informazioa kapturatzea eta biltegiratzea gerora erabiltzeko; horretarako, sistema eragileak eskaintzen 

dituzten erremintak erabili behar dira. 
- Aurretiaz biltegiratutako informazioa inprimatzea; horretarako, sistema eragileak eskaintzen dituen erremintak erabili behar dira. 
- Ekipo informatiko pertsonala modu kontrolatuan itzaltzeko prozedurak aplikatzea. 
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EI2.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, partekatutako baliabideetara iristea eta hainbat ekiporen artean informazioa 
elkartrukatzea; horretarako, sare lokalaren zerbitzuak erabili behar dira, emandako argibideei jarraiki: 

- Informazioa ateratzea kanpo-unitate batetik (CD-ROM, DVD edo "pendrive" batetik, besteak beste). 
- Karpeta eta fitxategietara iristea beste ekipo batzuetako informazioa lortzeko. 
- Dokumentuak inprimatzea sareko beste inprimagailu batzuetan. 
- Karpeta eta fitxategiak maneiatzea sare lokalaren baliabide partekatuak erabilita. 

 
A3: Multimedia-gailuak identifikatzea eta horietatik informazioa lortzea multimedia-aplikazioak erabilita, betiere jasotako argibideei jarraiki. 

EI3.1 Multimedia-gailuak eta ekipo informatikoarekiko konexioa identifikatzea multimedia-aplikazioekin erabiltzeko, dagozkion ataketan 
konektatuta. 
EI3.2 Multimedia-informazioak erregistratzeko erabili diren konpresiorako formatu-motak identifikatzea, dagozkien erabilerekin 
erlazionatuta, baita formatu horiek zer aplikaziok erabiltzen dituzten ere. 
EI3.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, multimedia-informazioa lortzea multimedia-aplikazioak erabilita eta emandako 
argibideei jarraiki: 

- Gailuak zehaztutako ataketan konektatzea. 
- Gailu bakoitzari dagokion multimedia-softwarea identifikatzea eta erabiltzea. 
- Irudiak lortzea eta zehaztutako formatuan eta kokalekuan biltegiratzea. 
- Musika eta soinuak lortzea eta zehaztutako formatuan eta kokalekuan biltegiratzea. 
- Bideak kapturatzea eta zehaztutako formatuan eta kokalekuan biltegiratzea. 

 
A4: Testu-prozesadore baten funtzio nagusiak deskribatzea eta erabiltzea eta dokumentu sinple eta oinarrizkoak egitea, jasotako argibideen 

arabera. 
EI4.1 Testu-prozesadore baten funtzioak eta ezaugarriak azaltzea eta landu beharreko dokumentu-motekin erlazionatzea. 
EI4.2 Dokumentuak sortzeko, aldatzeko eta manipulatzeko prozedurak deskribatzea, testu-prozesadorearen erremintak erabilita. 
CE4.3 Identificar los formatos que se pueden aplicar al texto contenido en los documentos para mejorar la presentación de los mismos: 
negrita, cursiva, subrayado, tamaño y tipo de fuentes, numeración y viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros, teniendo 
en cuenta los estilos a aplicar. lodia, etzana, azpimarra, letra-tipoak eta -tamaina, buletak eta numerazioa, paragrafoak lerrokatzea eta 
tabulazioak, besteak beste, betiere aplikatu beharreko estiloak kontuan izanik. 
EI4.4 Dokumentuetan irudiak eta objektu grafikoak txertatzeko erabiltzen diren funtzioak deskribatzea, objektu-mota kontuan izanik. 
EI4.5 Dokumentuei goiburuak eta orri-oinak gehitzeko erabiltzen diren funtzioak identifikatzea, jasotako estilo-argibideei jarraiki. 
EI4.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, testu-prozesadore bat erabilita dokumentuak sortzea informazioa aurkezteko, 
formatu jakin batzuen arabera: 

- Formatuak hautatzea eta testuei eta testu-blokeei aplikatzea. 
- Testu-prozesadoreak eskaintzen dituen aurretiaz diseinatutako objektuak eta irudiak txertatzea eta horiei formatua aplikatzea. 
- Dokumentuetan goiburuak eta oin-orriak txertatzea "autotestuak" gehituta eta formatuak aplikatuta. 
- Ortografia-zuzentzailea pasatzea. 
- Dokumentuak gordetzea eta inprimatzea. 

 
A5: Bulegotikako beste aplikazio batzuen funtzionaltasuna deskribatzea edo informazioa lantzeko eta aurkezteko erabiltzea; horretarako, 

lehendik definitutako diseinuak erabili behar dira, jasotako argibideei jarraiki. 
EI5.1 Bulegotikako aplikazioen (kalkulu-orria, datu-basea eta dokumentuak diapositibetan aurkeztea) erabilera eta ezaugarriak azaltzea 
eta testuak lantzeko aplikazioaren ezaugarriekin erlazionatzea. 
EI5.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean lehendik diseinatutako kalkulu-orri bat ematen da; honako eragiketa hauek egin 
behar dira jasotako argibideei jarraiki: 

- Kalkulu-orria irekitzea eta ixtea. 
- Datuak gelaxketan sartzea. 
- Egindako aldaketak gordetzea. 
- Kalkulu-orriak inprimatzea. 

EI5.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean lehendik diseinatutako datu-base bat ematen da, taulak, erlazioak, formularioak 
eta txostenak sortuta dituela; honako eragiketa hauek egin behar dira jasotako argibideei jarraiki: 

- Datu-basea irekitzea eta ixtea. 
- Datuak bistaratzea eta sartzea lehendik sortutako formularioen bitartez. 
- Egindako aldaketak gordetzea. 
- Datuak inprimatzea lehendik sortutako txostenak erabilita. 

EI5.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean lehendik diseinatutako aurkezpen bat ematen da; honako eragiketa hauek egin 
behar dira jasotako argibideei jarraiki: 

- Lehendik sortutako aurkezpena irekitzea eta ixtea. 
- Diapositibak aurkeztea. 
- Diapositibak inprimatzea. 
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A6: Internetek eskaintzen dituen utilitateak deskribatzea eta maneiatzea barne- eta kanpo-sarean bilaketak egiteko, jasotako argibideei 
jarraiki. 
EI6.1 Internet-sarearen eta intranet korporatibo baten ezaugarriak eta funtzioak azaltzea, bilatu eta erabili behar dugun informazio-
motarekin erlazionatuta. 
EI6.2 Web-orrialde baten ezaugarriak eta orrialdeen artean nabigatzeko aukerak zerrendatzea eta azaltzea, orrialde seguruak eta ez-
seguruak bereizita. 
EI6.3 Sarean nabigatzeko, informazioa bilatzeko eta bilaketa-irizpideak gehitzeko erabiltzen diren erremintak ezagutzea. 
EI6.4 Internet-sarean nabigatzea informazioa bilatzeko, jasotako argibideei jarraiki: 

- Arakatzailea irekitzea eta orrialdeetan eta orrialdeetako loturetan sartzeko erabiltzea. 
- Bilatzaile bat erabiltzea eta informazioa aurkitzea adierazitako bilaketa-irizpideen arabera. 
- Arakatzailea pertsonalizatzea erremintaren utilitateen bitartez (hasiera-orrialdea, loturen koloreak, letra-tamaina, besteak beste) 
- Informazioa deskargatzea eta adierazitako kokalekuetan biltegiratzea. 
- Web-orrialdeetan sartzeko prozesuan segurtasuneko prozedurak eta bitartekoak identifikatzea guk nahi ez dugun softwarea 

instalatzea eta bestelako mehatxuak saihesteko (giltzarrapoa, https). 
- Ziurtagiri eta sinadura digitalak erabiltzea erakunde edo organismoen webguneetan nabigatzeko. 
- Gehien ikusten ditugun orrialdeak gogokoen zerrendara gehitzea. 
- Arakatzailearen funtzioak erabiltzea ikusitako orrialdeen historiara iristeko. 

 
A7: Internet-sareak eta "intranet" korporatiboak eskaintzen dituen utilitateak deskribatzea eta maneiatzea erabiltzaileen artean informazioa 

elkartrukatzeko. 
EI7.1 Posta-erremintek informazioa elkartrukatzeko eskaintzen dituzten funtzionaltasunak azaltzea, lana antolatzeko eta zereginen 
jarraipena egiteko zer aukera dituzten adierazita. 
EI7.2 Besteak beste, albiste-foroen eta "blogen" ezaugarriak deskribatzea, baita horien barruan gai zehatzei buruzko kontsultak egiteko 
eta iritziak emateko erremintenak ere. 
EI7.3 Berehalako mezularitzaren eta bideokonferentziaren erremintek elkarrizketak izateko eskaintzen dituzten funtzionaltasunak 
identifikatzea eta bereiztea, eta argibideak argitzea zuzeneko kontaktua egitea ezinezkoa denean. 
EI7.4 Prestakuntzako plataforma birtualek ("e-learning") eskaintzen dituzten funtzionaltasunak ezagutzea, etengabeko ikaskuntzarako 
bitartekotzat erabiltzeko. 
EI7.5 Posta-zerbitzu bat erabiltzea mezuak bidali eta jasotzeko, jasotako argibideei jarraiki: 

- Posta-kontu bat sortzea posta-zerbitzua eskaintzen duen web-zerbitzari baten bitartez. 
- Mezu berri bat sortzea eta hartzaileak eta gaia gehitzea, formatu-funtzioak erabiltzea eta bidaltzea. 
- Posta-erremintaren sarrera-erretilua egiaztatzea eta mezu berriak irekitzea. 
- Mezuak bidaltzean fitxategiak eranstea. 
- Posta-kontuko karpetak antolatzea. 

EI7.6 Berehalako mezularitzaren eta bideokonferentziaren erremintak erabiltzea informazioa elkartrukatzeko, jasotako argibideei jarraiki: 
- Berehalako mezularitzaren eta bideokonferentziaren zerbitzura iristea. 
- Berehalako elkarrizketa pribatuak antolatzea eta beste pertsona batzuei elkarrizketan sartzeko baimena ematea edo ukatzea. 
- Bideokonferentziak egitea erabiltzaile batekin edo batzuekin, programa eta bitarteko egokiak erabilita. 
- mezularitzako erremintetan aurki daitezkeen arbel zuriak, mahaigain partekatuak eta fitxategi-transferentzia, besteak beste. 

mezularitzako erremintetan aurki daitezkeen arbel zuriak, mahaigain partekatuak eta fitxategi-transferentzia, besteak beste. 
EI7.7 Prestakuntzako plataforma birtualak erabiltzea zehaztutako irizpideen arabera eta jasotako argibideei jarraiki: 
Plataforma birtualera iristea. 

- Plataforma birtualak eskaintzen dituen edukietan nabigatzea. 
- Plataformak eskaintzen dituen komunikazio-erremintak (posta, foroa eta mezularitza) erabiltzea mezuak eta lanak 

elkartrukatzeko tutorearekin eta beste erabiltzaile batzuekin. 

Edukiak 
1.  Sistema informatiko baten bloke funtzionalak. 

− Sistema informatiko baten informazioaren tratamendua. 
− Kodeketa-sistemak. 
− Datuen barne-irudikapena. 
− Sistema informatiko baten osagaiak. 
− Sistema informatiko baten oinarrizko egitura. 
− Prozesatzeko unitate zentrala sistema informatiko batean.  Egitura. Funtzioak. 
− Sarrera- eta irteera-unitateak. 

• Datuak biltegiratzeko gailuak: motak, funtzioak, ezaugarriak eta euskarriak. 
• Motak, funtzioak, ezaugarriak eta konexio-bitartekoak motak, funtzioak, ezaugarriak eta konexio-bitartekoak 
• Motak, funtzioak, ezaugarriak, konexio-bitartekoak eta kontsumigarriak. motak, funtzioak, ezaugarriak, konexio-bitartekoak eta 
kontsumigarriak. 

− Software-motak. Sistema eragileak. Utilitate-softwarea. Aplikazioen softwarea. 
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− Abiatze- eta gelditze-prozedurak. Informatika-ekipoa. Periferikoak. Arazoen identifikazioa. 
 
2.  Sare lokalak. 

− Erabilerak eta ezaugarriak. Baliabide partekatuetarako sarbidea. 
− Sare-motak. 
− Sare Lokal baten osagaiak. Elementu fisikoak. Sare-softwarea. 
− Hari gabeko sareak. Sareari eta ekipoari hari gabeko konektatzeko gailuak. 

 
3.  Sistema eragilea IKTen oinarrizko erabileran. 

− Sistema eragilearen funtzioak. 
• Ordenagailuaren abiatzea eta itzaltzea. 
• Hardwarearen eta beste baliabide batzuen kudeaketa. 
• Erabiltzailearen interfazea. 
• Programen exekuzioa. 
• Datuen sarbidea eta antolamendua. 

− Ingurunearen erabilera. Leihoak. Menuak. Elkarrizketa-koadroak. Komando-lerroa. 
− Informazioaren biltegiratzea eta antolamendua. Biltegiratze-unitateak. Disko gogorrak. Unitate erauzgarriak. Sare-unitateak. 
− Fitxategietako informazioaren artxiboa. 
− Fitxategi-motak. 
− Antolamendua karpeta edo direktorioetan. 
− Fitxategi eta karpetak edo direktorioak biltzeko eta arakatzeko oinarrizko funtzioak. 
− Ohiko eragiketak fitxategi eta karpetekin. Fitxategien eta karpeten sorrera. Fitxategi eta karpetak berrizendatzea. Fitxategi eta 

karpetak mugitzea edo kopiatzea. Fitxategi eta karpeten ezabaketa. Fitxategien bilaketa. 
− Sare lokalaren baliabideetarako sarbidea. Baliabide baten sorrera. Baliabideetarako sarbidea. Baimenak eta blokeoak. 
− Pertsonalizazioa eta konfigurazioa. Ingurunearen pertsonalizazioa. Oinarrizko periferikoen (monitorea, teklatua, sagua) 

pertsonalizazioa eta erabilera. Beste periferiko batzuen pertsonalizazioa eta erabilera. Gailu-kudeatzailea. Inprimaketa-
kudeatzailea. 

 
4.  Multimedia-gailuak. 

− Multimedia-gailuetarako sarbidea. 
− Ekipo eta gailuen artean multimedia-informazioa elkartrukatzeko prozedurak. 
− Irudi, bideo edo soinuen kaptura. 
− Multimedia-fitxategien formatu-motak. 
− Multimedia-aplikazioak. 

 
5.  Dokumentuen lanketa testu-prozesadore batekin. 

− Testu-prozesadore baten egitura eta ezaugarriak. 
− Dokumentuekin lan egitea. Dokumentuak sortzea. Dokumentuak gordetzea. Dokumentuak ixtea. Dokumentuak irekitzea. 
− Dokumentuen edizioa. Desplazamenduak dokumentuan barrena. Testu-txertaketa. Testuaren aldaketa edo edizioa. Testu-

hautaketa. Testua kopiatu edo mugitzea. Aldaketak uztea. 
− Idazteko erremintak. Ortografia. Gramatika. Sinonimoak. Testua bilatzea eta ordeztea. 
− Dokumentuen itxura. Testuaren formatua. Paragrafoen formatua. Zenbakitzea eta buletak. Orrialdearen konfigurazioa. 

Numerazioa, goiburuak eta oin-orriak 
− Taula-formako zutabeak eta taulak. Tabulazioen definizioa. Taulen txertaketa. 
− Dokumentuen inprimaketa. 
− Objektuen txertaketa. Irudiekin lan egitea. Grafikoak. Marrazkiak. Diagramak. Objektuetako testu-doitzeen definizioa. 

 
6.  Informazioaren tratamendua eta aurkezpena kalkulu-orriekin. 

− Kalkulu-orriaren egitura eta ezaugarriak. 
− Kalkulu-orriekin lan egitea. Liburuak irekitzea. Liburuak gordetzea. Liburuak ixtea. 
− Desplazamenduak kalkulu-orriaren barruan. 
− Datuak sartzea. Testuak. Balioak. Datak. Ehunekoak. 
− Datu-aldaketa. 
− Kalkulu-orrien inprimaketa. Aurrebista. Orrialdearen konfigurazioa. Inprimatzeko aukerak. 

 
7.  Informazioaren tratamendua eta aurkezpena datu-baseekin. 

− Datu-basearen egitura eta ezaugarriak. 
− Datu-baseak irekitzea. 
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− Objektu-motak. 
− Datuekin lan egitea. Erregistroen altak. Erregistroen bajak. Erregistroak aldatzea. Erregistroak ezabatzea. 
− Datuak aurkitzeko utilitateak. Sailkapenak. Bilaketak. Iragazkiak. 
− Inprimatzea. Datu-orriak. Formularioak. Txostenak. 

 
8.  Informazioaren tratamendua eta aurkezpena aurkezpen-softwarearekin. 

− Aurkezpen baten egitura eta ezaugarriak. 
− Aurkezpenekin lan egitea. Aurkezpen bat irekitzea eta ixtea. Diapositiben aurkezpena. Diapositiben inprimaketa. Diapositibetako 

testuen edizioa. 
− Aurkezpen autoexekutagarriak. 

 
9.  Informazio-bilaketa Internet/Intranet bitartez. 

− Internet "sareen sarearen" ezaugarriak eta erabilerak. 
− Web-dokumentuak. 
− Interneteko sarbideak eta zerbitzuak. 
− Arakatzailearen erabilera. Arakatzaileak. Arakatzailearen konfigurazioa, deskribapena eta funtzionamendua. Web-orrialdeen 

esplorazioa. Gogokoak. Historiala. Hasierako orrialdeak. Tresna-barrak. 
− Web-orrialdeen egitura. Edukiak. Hiperestekak. Orrialde seguruak. 
− Web-bezeroak. Ezaugarriak eta erabilerak. 
− Bilatzaileen erabilera. Bilatzaile-motak. Ezaugarriak. Bilaketa-irizpideak. 
− Ekipoaren babesa Internetetik datorren software gaiztoaren aurrean ("Phising", "malware", "spyware") AntiPhisinga. 

AntiSpywarea. Firewalla. 
− Ziurtagiri eta sinadura digitalak. Ziurtagiriak ematen dituzten erakundeak. Erabiltzaile-ziurtagiriak. 

 
10.  Internet/Intranet bidezko komunikazio-programak. 

− Posta elektronikoa. 
− Web-zerbitzari batek eskainitako posta-kontuen sorrera. 
− Posta elektronikoko programen egitura. Sarrera-erretilua. Bidalitako elementuak. Ezabatutako elementuak. Mezu baztergarriak. 

Karpeta pertsonalak. Mezu-bidalketa. Mezu-irakurketa. Mezu-ezabaketa. Mezuak mugitzea edo kopiatzea. Erantsitako fitxategiak. 
Antolamenduko erremintak. 

− Foroak eta blogak. Ezaugarriak. Motak. Erremintak. 
− Berehalako mezularitza. Ezaugarriak eta funtzioak. Programaren erremintak eta konfigurazioa. Elkarrizketetarako baimenak eta 

sarbideak. 
− Bideokonferentzia. Ezaugarriak eta funtzioak. Programaren erremintak eta konfigurazioa. Elkarrizketetarako baimenak eta 

sarbideak. 
− E-learning plataformak. Ezaugarriak eta funtzioak. Plataforma-motak. Plataformaren konfigurazioa eta erremintak. Plataformako 

foroen eta berehalako mezularitzaren erabilera. 
− Interneteko beste zerbitzu batzuk. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak. 
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