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Els arguments explı́cits han de ser
significatius per a l’usuari

• Sovint, l’especificació conté elements (atributs, interrelacions, conceptes,. . . )
necessaris, però poc significatius per a l’usuari

• Cal evitar demanar a l’usuari que ofereixi informació que ell no sap massa
bé el que és

• En el cas que el CU hagi de treballar amb informació desconeguda per
l’usuari (o coneguda, però no massa aignificativa), el que es demanarà a
l’usuari és aquella informació rellevant per a ell i que és suficient per a
calcular la informació necessària per a l’ES

– L’usuari explicita informacio rellevant per a ell

– Introduı̈m assercions d’existència, segurament assercions assegurades,
que expressin els arguments reals de l’ES
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list text
Exemple 1.

Enunciat

• En un sector tecnològic determinat (tot i que no
ens interessa saber per a res de quin es tracta) les
empreses, per poder operar, han d’estar certifi-
cades

• Els certificats tenen una caducitat, i per això una
empresa pot tenir múltiples certificats. De tots
ells, però, només un és el certificat vigent

• Per tal d’aconseguir el certificat d’operació, cal
superar una auditoria. En aquesta auditoria
s’analitzen diferents ı́tems. El resultat de l’anàlisi
de cadascun els ı́tems, s’apunta en el certificat

• Els auditors visiten les empreses que estan en
procés de certificació, i apunten en un full de pa-
per el resultat de les seves anàlisis. El divendres
al vespre, introdueixen al sistema tota la infor-
mació d’aquest punt de paper

• En el full de paper hi ha anàlisis de diferents
ı́tems, per a diferents empreses, i no hi ha cap
mena d’ordre

• Assumim que es pot començar el procés de certi-
ficació abans que el certificat vigent caduqui

• Aixı́, cal distingir entre el certificat que està vi-
gent, i aquell que està obert

• Un certificat obert és aquell que encara no està
aprovat, i és on s’hi apunten els ı́tems analitzats i
el resultat de la anàlisi d’aquests
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DMC

• Exercici. Analitzeu les obligatorietats i optativitats indi-
cades. Cal que les entengueu

DS

• S’introdueixen diferent ı́tems. Per tant hi ha una
iteració

• No hi ha cap mena d’ordre. Per tant, la fac-
torització no és possible, ja que no hi ha cap in-
formació que sigui constant en cada volta de la
iteració

• No cal un ES que factoritzi la informació co-
muna; i tampoc cal un ES de finalització que in-
diqui que ja no cal mantenir la informació fac-
toritzada

• Conclusió: El DS és un únic ES iterat
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1. Donem el certificat Erroni

Suposem el següent DS:

nouItem(certificat, item, resultat)*

• Clarament la responsabilitat de l’ES és la d’introduir en un
certificat el resultat de l’anàlisi de l’item indicat

• Però a quin certificat? Aquı́ ho resolem al considerar que la
responsabilitat de l’ES és: ”introduir en al certificat indicat
el resultat de l’anàlisi de l’item indicat”

• Però això té diferents problemes:

– Obliga a l’usuari a conèixer l’existència de certificats.
I pitjor encara, a conèixer l’identificador del certificat
que està demanant

– No tot certificat és vàlid: ha de ser un certificat vigent

* Aquesta exigència es pot resoldre amb una PRE
de l’ES. Però continuem demanant a l’usuari que
conegui l’identificador d’un certificat, que per
més inri encara no s’ha emès
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2. Donem l’empresa Correcte

Suposem el següent DS:

nouItem(empresa, item, resultat)*

• Tot i que la responsabilitat de l’ES és la d’introduir en un
certificat el resultat de l’anàlisi de l’item indicat, en cap
moment l’usuari ha d’indicar en quin certificat

• De fet el certificat on cal introduir les anàlisis es pot cal-
cular a partir de la informació donada. Es pot veure com
un argument dependent.

Alguns
paràmetres no
són
independents
(0030-0030-0020)

Però dependent de qui?

• Una empresa qualsevol només té ha un certificat vàlid. I
per tant només té sentit que tingui una certificació oberta.
Aixı́, coneixent l’empresa, coneixem quin és el certificat
obert, que és on cal introduir l’anàlisi de l’ı́tem

• Conclusió: L’usuari indica l’empresa, que clarament és
una informació rellevant per a ell; i a partir d’ella el sis-
tema callcula l’argument implı́cit necessari. En el con-
tracte ho expressarem amb una asserció assegurada ASS

• Una manera alternativa de veure-ho és reformulant la re-
sponsailitat, de manera que no hi hagi ambigüitat sobre
el contracte que cal emprar:

La responsabilitat de l’ES és la d’introduir en el
certificat de l’empresa indicada, el resultat de

l’anàlisi de l’item indicat, en cap moment
l’usuari ha d’indicar en quin certificat

• En aquesta reformulació de la responsabilitat queda ben
clar que:

–
Subjecte
d’una asserció

(0010-0010-0030)

El certificat és un subjecte indirtecte de l’asserció

– Això exigeix una asserció que n’expliciti l’existència
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3. Contracte nouItem(empresa, item, resultat) Correcte

• PRE

– Existeix un certificat obert per a l’empresa
indicada

– . . .

• POST

– El certificat obert de l’empresa indicada té
una anàlisi nova, amb l’ı́tem i el resultat in-
dicats

• En funció de les suposicions semàntiques, i de com con-
siderem el problema, la PRE és assegurada o no

• Per exemple, amb el DMC donat, ningú assegura que ex-
isteixi el certificat obert

• Ara bé, imaginem que assumim que, independentment
de si hi ha un certificat vigent o no, sempre n’hi ha
un d’obert. Això és, en tot moment tenim un espai on
anar apuntat els ı́tems analitzats. Llavors la PRE caldria
marcar-la com a ASS (i en el DMC la interrelació obert es-
taria obligada per l’extrem de certificat)
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