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Com cal dissenyar una relació many2many entre classes quan aquesta relació té atributs?
Aquest és un tema que està en l''ambit del DOO (Disseny Orientat a Objectes) i no té res 
a veure amb OpenERP.

Imaginem-nos que hem de dissenyar una solució informàtica per gestionar la llista dels 
productes que ens compren els clients, emmagatzemant la data i el preu de la darrera 
compra de cada producte. No interessa pas un històric de totes les compres que ens ha 
efectuat.

En cas d'efectuar un disseny entitat-relació per a la BD, el disseny seria similar a:

No s'inclouen els atributs de les entitats CLIENT i PRODUCTE i observem que la relació 
N:N entre les dues entitats té els atributs Data i Preu. La traducció al model relacional 
seria:

CLIENT (#codi, ...)

PRODUCTE (#codi, ...)

DARRERA_COMPRA (#client, #producte, data, preu)
                         FK CLIENT     FK PRODUCTE

En cas d'efectuar un disseny UML de classes, el disseny seria similar a:

Fixem-nos que apareix la classe associativa DarreraCompra, necessària per poder 
incorporar els atributs de la relació. Aquesta classe no seria necessària si no calgués 
gestionar els atributs Data i Preu.

Una possible implementació de les classes Client i Producte en Java, en cas que NO 
calgués gestionar els atributs Data i Preu, seria:

class Client {                   
   ...
   List<Producte> productes;
}

class Producte {
   ...
   List<Client> clients;
}
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i la persistència d'aquestes classes en una BDR seria:

CLIENT (#codi, ...)

PRODUCTE (#codi, ...)

DARRERA_COMPRA (#client, #producte)
                         FK CLIENT     FK PRODUCTE

Però... en cas d'haver de gestionar els atributs Data i Preu, apareix la nova classe 
DarreraCompra i la implementació en Java seria similar a:

class Client {                   
   ...
   List<DarreraCompra> compres;
}

class Producte {
   ...
   List<DarreraCompra> compres;
}

class DarreraCompra {
   Client client;
   Producte producte;
   Date data;
   double preu;
}

que també correspondria al disseny UML següent:

La persistència d'aquestes classes en una BDR seria:

CLIENT (#codi, ...)

PRODUCTE (#codi, ...)

DARRERA_COMPRA (#client, #producte, data, preu)
                         FK CLIENT     FK PRODUCTE

Així doncs, la implementació d'una relació *:* entre classes amb atributs en la relació, 
necessita d'una classe associativa i la relació *:* es converteix en dues relacions 
one2many.

I OpenERP no és diferent... Els camps many2many en OpenERP estan pensats per donar
resposta a relacions many2many entre classes sense atributs a la relació. En el moment 
en que la relació té atributs, cal pensar en dues relacions one2many.


