
CASO PRÁCTICO  Unidade 9 – Apoio No Uso de Aplicacións 

Páxina 1 de 6 

CASO PRÁCTICO 
Segundo o seguinte caso de continxencia: 

a) Completar o informe de non conformidade 

b) Indicar dúas melloras (razoadamente) para o informe de non conformidade 

que se propón.  

Neste apartado simularase un caso de fallo do sistema. 

Poranse en práctica os pasos para a solución e documentación da incidencia: 

recopilación da información precisa, documentación, illamento do problema, proposta 

diferentes solucións e adopción da solución definitiva. Empregarase un informe de non 

conformidade para documentar o problema. 

Descrición da situación. 

O sistema que se está a manter é unha rede de ordenadores (103 equipos), baixo unha 

plataforma Windows 2000, dunha organización. Estes ordenadores están conectados 

mediante una WLAN (Rede de Área Local Inalámbrica), teñen un servidor Web e unha 

conexión a Internet por medio dunha conexión ADSL (Liña de Abonado Dixital Asimétrica). A 

rede local está separada de Internet por un devasa (equipo informático cun programa que 

conecta unha rede a Internet pero impide o acceso non autorizado dende Internet). Cada 

equipo ten instalado un antivirus que se actualiza diariamente. 

Os traballadores comezan a xornada ás 9:00 horas e rematan as 17:30 horas, facendo 

unha parada de 12:00 horas a 12:45 horas. 

Incidencia e proceso de diagnóstico e solución 

Un dos usuarios da rede informa ao equipo de solución de problemas dun posible fallo 

do sistema. 

Unha persoa do persoal de soporte, preséntase no posto de traballo no que xorde a 

incidencia. 

A primeira información que recolle a persoa de soporte é o nome do usuario (nome e 

apelido do alumno) que informou da incidencia, o nome do equipo (nome DptoMarkPC015 e IP 

10.0.2.15) que supostamente sofre o problema e a data e hora do aviso da incidencia (neste 

caso, son as 9:10 horas do día 15 de xullo do 2005). 

A persoa de soporte revisa o equipo e a simple vista non observa ningún dano. A 

persoa de soporte comeza a falar con usuario formulándolle unha serie de cuestións 

relevantes: 

 Persoa de soporte: moveuse o equipo ultimamente? 

 Usuario: non  

 Persoa de soporte: tivo algunha incidencia o ordenador? Caeulle algún refresco ou 
café? 
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 Usuario: non 

(O mesmo tempo que a persoa de soporte pregunta, comproba que tódolos cables 
están ben conectados) 

 Persoa de soporte: emite algún son no momento do erro? 

 Usuario: non 

 Persoa de soporte: houbo ultimamente cambios no software ou no hardware? 

 Usuario: si, onte a ultima hora instalei unha aplicación, xusto antes de marchar. 

 Persoa de soporte: que tipo de aplicación? 

 Usuario: un programa para eliminar espías do ordenador, xa que, cada vez que 
accedía a Internet o navegador conectábase a unha páxina web en concreto e non 
me deixaba facer outra cousa. 

(O mesmo tempo, a persoa de soporte comeza a anotar a incidencia no formulario de 

non conformidade) 

 Persoa de soporte: cando notou o problema ou erro por primeira vez? 

 Usuario: esta mañá ao acceder ao sistema 

 Persoa de soporte: cando ocorreu exactamente o problema? Durante o proceso de 
inicio? Despois de pechar algún programa? 

 Usuario: xa ao iniciar o sistema. Parece que todo vai moi lento, tarda moito en 
iniciarse, en abrir as carpetas, en executar os programas, etc. 

(A persoa de soporte observa o funcionamento do sistema, comproba por medio do 

administrador de tarefas (ver Figura) que a CPU está o 100% ocupada cun proceso 

chamado svchost e confirma o que di o usuario (o sistema tarda moito en responder). 

Fai unha anotación, indicando que o problema e de tipo software). 

 

 

Figura 6.4 Administrador de Tarefas de Windows 
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 Persoa de soporte: executou outro programa hoxe, antes de notar o fallo? 

 Usuario: non 

 Persoa de soporte: cal é a aplicación que instalou? 

 Usuario: a aplicación chamase Adel-Aware 

 Persoa de soporte: que fixo exactamente a aplicación cando a executou? 

 Usuario: antes de executala, as instrución da aplicación dicían que tiña que deter o 
antivirus e despois, executar a aplicación, que mostrou unha ventá na que se 
aparecían unha serie cookies e cadeas de rexistros do sistema. 

(Ao mesmo tempo, a persoa de soporte, anota que pode ser un virus tipo camaleón. 

Executa o antivirus, actualízao el mesmo e o executa, pero non atopa ningún virus). 

 Persoa de soporte: que fixo despois? 

 Usuario: seleccionei todos e elimineinos, logo apagei o equipo. 

A persoa de soporte toma boa nota do que acaba de dicir o usuario, volta a executar o 

programa el mesmo, comproba que a aplicación elimina cadeas do rexistro de Windows. Anota 

que pode ser a culpa do mal funcionamento. O programa eliminou cadeas do rexistro que non 

debía. O proceso pode estar intentando acceder o rexistro para confirmar que exista o 

programa, pero, o non o atopar, pode que continúe buscando infinitamente. Esta é a causa de 

que haxa un proceso que está a competir pola CPU continuamente, provocando que o resto 

das aplicación funcionen moi lentamente. 

A persoa de soporte proba a empregar unha aplicación para recuperar a normalidade 

do rexistro, actualizando o sistema. A aplicación chámase WinsockFix, que actualiza o rexistro 

e problemas de conexións a Internet. 

A persoa de soporte reinicia o sistema, todo parece que funcione correctamente. A 

persoa de soporte pídelle a ao usuario que confirme o bo funcionamento do sistema. O 

usuario responde que todo funciona ben. 

A persoa de soporte anota a hora da solución (10:30 horas) da incidencia e pon a súa 

sinatura. 

A persoa de soporte envía ao informe o xefe do equipo de solucións de problemas, que 

o confirma, dando o visto bo da reparación. 
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INFORME DE NON CONFORMIDADE 

DATA DE DETECCIÓN  Nº DE INCIDENCIA  

TIPO INCIDENCIA 
Hardware Software Rede BD 

    

PERSOA QUE DETECTA A NON CONFORMIDADE  

INCIDENCIA 

PRIORIDADE  GRAVIDADE  

 

CAUSA 

 

ACCIÓN REPARADORA 

 

PRAZO  RESPONSABLE  
 

RESULTADO 

 

VºB CALIDADE  DATA  
 

ACCIÓN CORRECTORA 

SI 

SINATURA RESPONSABLE 

 

NON 
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Solución 

a) Completar o informe de non conformidade 

INFORME DE NON CONFORMIDADE 

DATA DE DETECCIÓN 15/07/2005 – 9:10 H  Nº DE INCIDENCIA 2005-0223 

TIPO INCIDENCIA 
Hardware Software Rede BD 

 X   

PERSOA QUE DETECTA A NON CONFORMIDADE Usuario Equipo DptoMarkPC015 (10.0.2.15) 

INCIDENCIA 

PRIORIDADE 5 GRAVIDADE 5 

 
O rendemento do sistema é moi baixo, xa o iniciar o sistema, parece que todo vai moi lento, 
tarda moito en iniciarse, en abrir as carpetas e en executar os programas. 

CAUSA 

 
1. Instalación dunha aplicación (Adel-Aware) que, en principo, parece que eliminaba 

espías do sistema. Poida que fora un virus tipo camaleón. 
2. Esta aplicación eliminou cookies e cadeas do rexistro do sistema. (O programa 

eliminou cadeas do rexistro pero non actualizou o sistema. O proceso pode estar 
intentando acceder o rexistro para confirmar a exitencia do programa, pero, o non o 
atopar, pode que continúe buscando infinitamente. Esta é a causa de que haxa un 
proceso que está a competir pola CPU continuamente, provocando que o resto das 
aplicación funcionen moi lentamente) 

ACCIÓN REPARADORA 

 
1. Execútase o antivirus pero non detecta ningún programa extrano. 
2. Execútase unha aplicación que recupera o rexistro chamada WinsockFix. 

PRAZO 1 hora 15 minutos RESPONSABLE Persoa de soporte 
 

RESULTADO 

 
1. O antivirus non amaña nada 
2. Parece que co programa WinsockFix todo funciona correctamente. 

VºB CALIDADE Xefe do equipo de solución de problemas DATA 15/07/2005 
 

ACCIÓN CORRECTORA 
SI 

SINATURA RESPONSABLE Xefe de equipo 
NON 
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a) Indicar dúas melloras (razoadamente) para o informe de non conformidade 

que se propón.  

a. Indicar o correo electrónico para poñerse en contacto có usuario que 

inicia a incidencia. Para que en caso de ter algunha dúbida poder 

consultar. 

b. Un recadro no que se poida formular un plan de formación do usuario 

en caso de detectar que o problema o puidese solucionar el mesmo 

sen chegar a iniciar un informe de non conformidade 

 


