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Model conceptual



Què hi ha en aquest material
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 Per a què usem els conceptes associatius?
 Són molt expressius
 S’usen per expressar coses diferents

 Associacions 1-1
 Utilitat i recomanacions

 Conceptes associatius sobre associacions 1-1
 Anàlisi de les alternatives

 Conceptes associatius sobre associacions 1-N
 Anàlisi de les alternatives
 Detecció de conceptes ocults

 Anàlisi dels models desenvolupats
 És imprescindible; ens dóna molt més coneixement del problema

 Exemples
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Ús dels conceptes associatius



Usos dels conceptes associatius
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 En UML un concepte associatiu l’usem com un:
 Espai d’atributs

 És el mecanisme que ofereix l’UML per
introduir atributs en  una interrelació

 Aglutinador
 Per tal de poder expressar una propietat

multiavaluada d’una interrelació caldria una
interrelació entre la primera interrelació i els
valors de la propietat

 Com que això no és possible introduïm un concepte associatiu que és 
sobre qui definim la interrelació que expressa la propietat 
multiavaluada

 Marca d’unicitat
 Cada entitat d’un concepte associatiu és per a un únic enllaç
 Per cada enllaç hi ha una única entitat associativa

En el model ER les 
interrelacions tenen espai 

pels atributs

En el model ER els 
conceptes associatius 
s’introdueixen amb 

aquesta finalitat



Espai d’atributs

 Estada és l’espai necessari per l’atribut cap de 
setmana
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Aglutinador sense repetició

 Els vols d’una proposta és una propietat 
multiavaluada del parell <agència,viatge>
 Cada vol apareix un sol cop en la proposta
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Agència Viatgem n

Proposta Volm
itinerari



Aglutinador amb repetició

 L’Acta és un aglutinador de les notes d’un parell 
<estudiant,assignatura>

 Com que una mateixa nota es pot repetir dins el 
mateix parell <estudiant,assignatura> 
aquesta s’ha de convertir en l’atribut d’un concepte 
Avaluació

INEP

7

Josep M. Merenciano

11

**

Acta 
avaluació

nota

Curs Estudiant

AvaluacióAnotació
Matriculació

*1Expedient



Marca d’unicitat

 Una mateixa agència ens fa diferents propostes pel 
mateix viatge
 La Proposta com a concepte associatiu entre Agència i 
Viatge és única per cada parell <agència,viatge>

 Ara ens diuen que per un parell <agència,viatge> hi pot 
haver més d’una proposta

 Podem usar el mateix model?
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Agència Viatgem n

Proposta Volm
itinerari



Unicitat en doble sentit

 La proposta com a concepte associatiu
 Donada una agència i un viatge, només hi ha una proposta
 Donada una proposta aquesta ho és per una sola agència i un 

sol viatge

 Ens cal canviar el model
 La Proposta esdevé un concepte amb una interrelació amb 
Agència, i una altra interrelació amb Viatge
 Noms dels rols: proposant (qui fa la proposta), objecte
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Volem que l’agència ens faci 
més d’una proposta per viatge



Dues proposta diferents
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Agència Viatgem n

Proposta Volm n
itinerari

Agència Viatge1 n Proposta

Vol

m

n

proposant
m 1

objecte

itinerari

Cada agència ens fa 
una sola proposta

Cada agència ens fa 
múltiples propostes

Donem nom al rol i no a 
l’associació perquè creiem 
que així és més expressiu
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Multiplicitat dels conceptes 
associatius



Ni de tu ni de mi, d’ambdós
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 Donada una associació A-B i un concepte associatiu 
sobre ella, els atributs del concepte associatiu són 
atributs del parell <A,B>

 Donades dues entitats a:A i b:B, els valors dels 
atributs del concepte associatiu són valors del parell 
<a:A, b:B>
 El parell <a:A,b:B> l’anomenem entitat associativa, 

realització del concepte associatiu definit sobre l’associació A-
B



Multiplicitat característica
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Els conceptes associatius acostumen 
a aparèixer en les associacions M-N, 
però no necessàriament

 El 90% dels casos els conceptes associatius es construeixen sobre 
associacions M-N

 El 90% dels  conceptes associatius sobre associacions  1-N o 1-1 són 
errors de modelització



Concepte associatiu 1-1

 La data del préstec no és una propietat del portàtil
 Un portàtil el podem deixar molts cops

 La data del préstec no és una propietat de l’estudiant
 Un estudiant pot demanar diferents préstecs en diferents 

moments
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1
Portàtil Estudiant

Préstec
Data ini
Data fi
Text motiu

1

Assumim que 
només ens 

interessa conèixer 
els préstecs actius

Perquè???



Concepte associatiu N-1

 El metge assignat a un pacient no és una propietat del 
CAP
 Podem tenir un metge diferent per cada pacient

 El metge assignat a un pacient no és una propietat del 
pacient
 O almenys no ho és de la mateixa manera que el seu nom, adreça i 

TSI
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1*Pacient CAP
assignació

Metge de 
Capçalera
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Concepte associatiu 1-1



Model de partida

 No mantenim històrics
 En un moment determinat un estudiant pot tenir en préstec un 

i només un portàtil
 En un moment determinat un portàtil només pot estar deixat 

en préstec a un estudiant
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1
Portàtil Estudiant

Préstec
Data ini
Data fi
Text motiu

1

M1



Models sense concepte associatiu

 La informació del concepte associatiu la traspassem 
a un dels extrems de l’associació
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préstec 11Portàtil Estudiant
Data ini
Data fi
Text motiu

1 1préstecPortàtil Estudiant
Data ini
Data fi
Text motiu

M2

M3



Anàlisi dels models

 M2
 Definim el portàtil com si sempre estigués en préstec

 Des de la perspectiva conceptual fem una hipòtesi falsa
 Des de la perspectiva del disseny es fa difícil saber si un portàtil està 

prestat o no
 Cal preguntar si un atribut no té valor
 Cal assegurar la consistència: tots tres atributs han de tenir valor o 

bé no tenir-ne
 Cal poder esborrar valors

 Des de la perspectiva de la implementació estem usant més espai del 
necessari

 M3
 Definim l’estudiant com si sempre tingués un portàtil en préstec

 Tenim els mateixos problemes que els vistos a M2
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El paper de l’optativitat

 El problema dels models M2 i M3 és la presència 
d’atributs amb valors optatius
 L’optativitat en els atributs sempre porta problemes

 Quan no en l’especificació, en el disseny
 Quan no en el disseny, en la implementació

 En el model M2 tot portàtil, independentment de si està 
prestat o no, té els atributs de data inici i data final del 
préstec
 Conceptualment és un error
 En el disseny significa anar preguntant si l’atribut té valor o no
 Des del punt de vista de la implementació, en el millor dels casos, és 

una pèrdua d’espai
 En bases de dades apareixen camps amb valor nul, i això sempre porta 

problemes
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Informació del préstec

 Separem la informació del préstec en un concepte 
independent

 Explicitem les optativitats
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M4??????

1

InfoPréstec

préstecPortàtil Estudiant

Data ini
Data fi
Text motiu

1 1

1 1

1



Anàlisi de M4

 Apareixen dues associacions que se’ns fa difícil 
etiquetar
 Segurament el motiu és que el model és forçat i no acabem 

d’entendre el paper d’aquestes associacions

 Ens cal afegir restriccions semàntiques
 Per tot préstec hi ha una infoPréstec, i només una
 Per tota infoPréstec hi ha un préstec, i només un
 Si un portàtil té infoPréstec per a un estudiant, és que 

aquest estudiant té en préstec el portàtil; i a la inversa

 El model, per tant, és força més complex que M1 i no 
sembla que ens aporti res de nou

INEP

22

Josep M. Merenciano



Reconsideració

 Volem el model més simple, sense perdre 
expressivitat
 Bandegem M4

 Volem evitar optativitat en el valor dels atributs
 Bandegem M2 i M3

 Refem l’anàlisi:
 Els atributs del préstec només tenen sentit quan hi ha un 

préstec
 És a dir, quan hi ha un enllaç entre un estudiant i un portàtil
 D’aquí la bondat del concepte associatiu

 Acceptem M1
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Per tenir sempre present
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 D’entre tots els models amb la mateixa expressivitat 
escollim sempre el més simple

 Cal evitar tenir atributs amb valor optatiu
 Els conceptes associatius sobre associacions 1-1 

requereixen una anàlisi en profunditat per tal de 
poder-ne acceptar la seva validesa



Una regla del 9
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 Símptomes de què alguna cosa pot anar malament
 Apareixen conceptes ocults que no acabem d’entendre
 Apareixen associacions o conceptes que se’ns fa difícil de 

batejar
 El model es complica excessivament amb la profusió 

d’associacions 1-1
 Apareixen conceptes associatius sobre associacions 1-1
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Usos de les associacions 1-1



Usos de l’associació 1-1
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 Separar l’optativitat
 En lloc de tenir atributs amb valors optatius,

el que tenim és un concepte amb tots els
atributs obligats

 L’optativitat s’expressa a través de l’associació
 Un extrem és obligat, l’altre optatiu

 Mantenir perspectives diferents
 El que a nivell conceptual són perspectives diferents, a d’altres 

nivells es converteix en un problema de qui pot veure què
 Ex. Per l’administrador un Empleat és un Recurs, amb un sou i una 

adreça; pel cap de departament l’Empleat és un Treballador, amb un 
torn i una tasca assignada

 En aquest cas l’associació és obligatòria per ambdós extrems

 En cas de la doble 
optativitat cal  
estudiar en calma 
cada cas
 Exemple. El préstec 

d’un portàtil a un 
estudiant



Informació optativa
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Dues perspectives
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Treballador
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Recurs
1 1



Detecció de perspectives
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 En el cas d’una associació 1-1 obligada per ambdós 
extrems l’hem de poder justificar amb algun dels 
arguments següents:
 Els conceptes involucrats tenen atributs diferents

 Ex. El sou justifica el Recurs
 Els conceptes involucrats tenen associacions diferents

 Ex. El recurs pot tenir una associació 1-N que indiqui quins són 
els menors al seu càrrec, per tal que se’ls pugi incloure en 
l’assegurança mèdica de l’empresa

 Sobre els conceptes involucrats es defineixen processos 
diferents
 Ex. El procés de nòmines exigeix Recursos, i no pas 
Treballadors 
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Concepte associatiu 1-N



*Pacient
assignació

Metge de 
Capçalera

CAP

Model de partida

 El metge de capçalera és únic per cada assignació de 
pacient a CAP
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Sinonímia i preexistència

 Sinonímia
 Assignació i Metge de capçalera són el mateix

 Per cada parell <c:CAP, p:Pacient> hi ha una assignació d’un 
metge de capçalera

 Cada metge de capçalera és per una única assignació <c:CAP, 
p:Pacient>

 Preexistència
 Els metges de capçalera són conseqüència de l’assignació

 Si no tens cap pacient assignat no ets metge!!!! 
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assignació 1*Pacient CAP

Metge de 
Capçalera



El metge com a atribut

 El metge de capçalera és un atribut de l’assignació
 En cada assignació aquest atribut pren com a valor el nom del 

metge assignat  

 El metge de capçalera no identifica l’assignació
 El metge és un valor; no pas una entitat, com a M1
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Metge de 
capçalera

1*Pacient CAP

Assignació

M2



Un model que no convenç

 Model M2
 Tenim un concepte associatiu sobre una associació M-1
 Aquestes multiplicitats ens diuen que no ens cal conèixer el 

pacient i el CAP per conèixer el metge de capçalera
 Si tinc el pacient, el CAP assignat és únic, i per tant tinc un únic 

metge de capçalera

 Podem expressar el mateix sense el concepte 
associatiu?
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El metge com a atribut del pacient

 La informació del concepte associatiu la traspassem a l’extrem 
monoavaluat de l’associació
 El metge de capçalera és una propietat del pacient

 Sembla una mica forçat que el metge sigui una propietat del 
pacient
 Segurament en el pacient només tindrem el nom 
 El Metge com a concepte ha d’existir perquè segurament ens interessarà 

que el CAP en conegui el seu número de col·legiat, la nòmina, etc
 Però llavors l’atribut metge del pacient sembla implementar una associació 

entre el Pacient i el Metge
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Metge de 
capçalera

* CAP
Pacient assignació 1 M3



El metge com a propietat no atributiva del pacient 

 Ara tenim dues assignacions
 L’assignació del pacient al CAP (assigCAP)
 L’assignació d’un metge al pacient  (assigMetge)

 El metgeDeCapçalera ara apareix com a rol de 
l’associació assigMetge

 Necessitem una nova associació, plantilla
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M4

Metge de capçalera

plantilla
*

*

1assigCAP

1

*

*Pacient CAP

Metge
assigMetge



Necessitat d’una restricció semàntica

 asigCap i assigM no són independents entre sí:
 Si un p:Pacient està assignat a un c:CAP també ho ha 

d’estar a un m:Metge: (que estigui en la plantilla del CAP), i a 
la inversa
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M4

Metge de capçalera

plantilla
*

*

1assigCAP

1

*

*Pacient CAP

Metge



Una mica de formalisme

 Si un p:Pacient està assignat a un c:CAP també 
ho ha d’estar a un m:Metge: i a la inversa

1.assigCAP(p:Pacient,c:CAP)  ∃m:Metge ∧
assigMetge(p:Pacient,m:Metge)

2.assigMetge(p:Pacient,m:Metge)  ∃c:CAP ∧
assigCAP(p:Pacient,c:CAP)

 Deixem els tipus implícits
1.assigCAP(p,c)  ∃m assigMetge(p,m)
2.assigMetge(p,m)  ∃c assigCAP(p,c)

 Fusionem
1. ∃m assigMetge(p,m)  ∃c assigCAP(p,c)

INEP
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Les variables lliures 
es quantifiquen 
universalment



Una altra restricció semàntica

 L’associació plantilla no és independent de les altres:
 Si un p:Pacient està assignat a un c:CAP i a un m:Metge, 

necessàriament el m:Metge forma part de la plantilla de c:CAP
 assigCAP(p:Pacient, c:CAP)∧
assigMetge(p:Pacient, m:Metge)
 plantilla(c:CAP, m:Metge)

 assigCAP(p,c)∧ assigMetge(p,m)  plantilla(c,m)
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Les variables lliures 
es quantifiquen 
universalment

M4

Metge de capçalera

Pacient CAP* 1

Metge
*

*
plantilla

*

1

assigCAP



El MC al complert

 Interdependència de les assignacions
1. ∃m assigMetge(p,m)  ∃c assigCAP(p,c)

 Assignació reduïda a la plantilla
2. assigCAP(p,c)∧ assigMetge(p,m)  plantilla(c,m)
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Metge de capçalera

Pacient CAP* 1

Metge
*

*
plantilla

*

1

assigCAP



Un descobriment que ens fa pensar

 L’anàlisi del metge de capçalera com a atribut del pacient 
(model M3) ens ha fet veure que:
 El metge sembla que té prou entitat com per a introduir un concepte 
Metge

 Una cosa és el metge, i l’altra que aquest metge estigui assignat a un 
pacient

 L’aplicació de l’anàlisi en el model M3 ens ha dut al 
model M4
 Hem fet aparèixer el concepte Metge
 L’atribut del metge de capçalera l’hem convertit en un rol de 

l’associació assigMetge
 Les conclusions de l’anàlisi, però, també són pertinents 

en el model M2
 Obtenim el model M5
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Anem complicant :->

 L’atribut metge de capçalera
el convertim en el rol d’una 
associació

 Introduïm l’associació 
plantilla

 Tenim una restricció semàntica 
que lliga assignació, 
assigMetge i plantilla
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M2

M5

Metge de 
capçalera

Pacient CAP

Assignació

1*

Metge
assigMetge

Pacient CAP

Assignació *

1

1

*

plantilla
*

*



Dos models diferents
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Metge de capçalera

Pacient CAP* 1

Metge
*

*
plantilla

*

1

assigCAP

Metge
assigMetge

Pacient CAP

Assignació *

1

1

*

plantilla
*

*

M4

M5

assigMetge

assigCAP



Comparativa dels models (1)

 Diferència fonamental entre ambdós models
 M5

 assigMetge associa l’Asssignació amb el Metge
 M4

 assigMetge associa el Pacient amb el Metge

 Què és Assignació a M5?
 Com a concepte sembla un xic forçat

 Quina semàntica té? Què significa pel nostre problema?
 Com a concepte associatiu, quins dels seus usos és el que ens 

interessa?
 Espai d’atributs?
 Aglutinador?
 Marca d’unicitat?
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Comparativa dels models (2)

 El paper del concepte associatiu a M5
 Espai d’atributs

 Potser algun atribut com la data de l’assignació
 Aglutinador

 Només tenim un metge de capçalera; per tant no estem aglutinant
 Marca d’unicitat

 Els atributs d’Assignació, a M4 anirien a Pacient.
 Es manté que el conjunt d’atributs és únic per cada parell <pacient,cap>

 L’assigMetge també és única per cada parell <pacient,cap> en ambdós 
models
 Donat el pacient l’assignació és única, i per tant el metge de capçalera
 Donada una assignació el pacient és únic

 Conclusió: No ens cal el concepte associatiu per expressar la unicitat

 M4 fusiona Pacient i Assignació
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Una volta de cargol més

 L’Assignació apareix principalment com a espai 
d’atributs que semànticament no ens sembla correcte 
col·locar al Pacient
 La multiplicitat ens ho permet; però la lectura ens fa mal

 Perquè no introduïm el concepte Assignació amb 
aquest propòsit, però expressem la unicitat sense el 
concepte associatiu?
 Això és possible gràcies a la multiplicitat 1-N, que ens permet 

conèixer un enllaç a partir d’un dels seus extrems
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Aquesta afirmació és 
vàlida per a qualsevol 

dels extrems?



Introducció del concepte Assignació
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Metge de capçalera

Pacient CAP* 1

Metge
*

*
plantilla

*

1

assigCAP

M4

????
1

1

Metge
assigMetge

Pacient CAP

Assignació *

1

1

*

plantilla
*

*

assigCAP

M6



La bipartició d’un concepte

 Tenim problemes per anomenar l’associació Pacient-Assignació
 M5 i M6 tenen exactament els mateixos elements, tot i que de naturalesa 

diferent
 La comparació de models és més acurada

 De fet a M6 el que fem és agafar M4 i dividir el concepte Pacient en dos
 El Pacient pròpiament dit
 L’espai per mantenir els atributs de l’assignació

INEP

49

Josep M. Merenciano

????
1

1

Metge
assigMetge

Pacient CAP

Assignació *

1

1

*

plantilla
*

*

assigCAP

Metge de capçalera

M6



Dos models per comparar
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????
1

1

Metge
assigMetge

Pacient CAP

Assignació *

1

1

*

plantilla
*

*

assigCAP

M6

Metge
assigMetge

Pacient CAP

Assignació *

1

1

*

plantilla
*

*

M5



Amb quin model ens quedem?

 L’Assignació té prou importància com per a constituir 
un concepte propi?

 Simplicitat
 D’entre tots els models possibles escollim el més simple

 Un concepte associatiu sempre és més complex que un concepte no 
associatiu
 Entre M5 i M6 preferim M6

 Un concepte és sempre més simple que dos conceptes
 Entre M4 i M6 preferim M4

 Conclusió
 M4
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Compte: Si el concepte associatiu 
s’introdueix per expressar la unicitat llavors el 

model amb concepte associatiu té menys 
restriccions semàntiques. I llavors ja no està 

clar quin és el model més simple

Compte: Si el concepte l’hem disgregat en 
dos conceptes amb una interrelació 1-1 per 
tal de gestionar múltiples perspectives, és 

preferible el model amb dos conceptes



Refem el nostre camí (1)

 Hem partit d’un  concepte associatiu sobre una 
interrelació 1-N
 Sabem que generalment això és símptoma d’un error de modelització

 L’anàlisi dels models alternatius ens porta a distingir 
entre el concepte  Metge i el rol de metge de
capçalera
 Si no haguéssim qüestionat el nostre model inicial segurament 

hauríem trigat molt a adonar-nos de la necessitat d’aquesta distinció

 Obtenim dos models finalistes
 El de partida, però amb la distinció entre Metge i metge de 
capçalera (M5)

 Un model alternatiu sense el concepte associatiu (M4)
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Refem el nostre camí (2)

 En comparar els dos models finalistes ens adonem 
que un d’ells té un “element” menys que l’altre
 Construïm un nou model amb els mateixos elements (M6)

 L’anàlisi contrastiva entre els dos models resultants 
ens permet veure que difereixen en un sol aspecte
 M6 és el mateix model que M4 però en el que el concepte 
Pacient s’ha dividit en dos conceptes: Pacient’ i 
Assignació

 Simplicitat
 Ens quedem amb el model més simple
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Conclusions
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 La relectura del nostre model ens permet veure’n els 
punts febles

 L’intent d’usar models alternatius ens permet 
analitzar el perquè de la feblesa del model original

 La lectura i anàlisi del nostre model ens dóna un 
coneixement molt més acurat del problema
 Ens permet detectar conceptes o associacions ocults
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