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Propietats de les interrelacions

Model conceptual



Què hi ha en aquest material
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 Multiplicitat

 Nombre màxim d’entitats que s’enllacen a una mateixa entitat

 Obligatorietat

 El nombre mínim d’entitats que s’enllacen a una mateixa 
entitat és u (1)

 Optativitat

 El nombre mínim d’entitats que s’enllacen a una mateixa 
entitat és zero (0)

 Exemples

 Representació gràfica
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Multiplicitat



Multiplicitat
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 Donada una interrelació x:A-B la multiplicitat de 
l’extrem A és el màxim d’entitats de A que 
s’enllacen a una mateixa entitat de B segons la 
interrelació x

 La multiplicitat en l’extrem de A s’expressa amb un valor 
numèric sobre la interrelació, tocant al concepte A



Cartera de clients

 Cada agent comercial té  una cartera de com a molt 
50 clients; i cada client té assignat un únic agent

 Lectura
 Partint d’un a:Agent qualsevol la interrelació assignació

ens enllaça amb un màxim de 50 entitats del concepte Client

 Partint d’un c:Client qualsevol la interrelació assignació
ens enllaça amb un màxim d’una entitat del concepte Agent
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Ús de la multiplicitat
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 En general no ens interessa el valor exacte de la 
multiplicitat

 De fet l’únic que ens interessa és si l’enllaç, en 
l’extrem considerat, és simple o múltiple

 Enllaç simple en l’extrem A

 La multiplicitat de l’enllaç en l’extrem A és 1

 Enllaç múltiple en l’extrem A

 La multiplicitat de l’enllaç en l’extrem A és >1



Notació de la multiplicitat
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 Extrem simple

 1

 Extrem múltiple

 m, n, p

 No ho hem d’entendre com a variables, en el sentit que dues 
ocurrències de n fan referència al mateix valor màxim de la 
multiplicitat

 Cada ocurrència és única; la coincidència de noms només és casual

 Aquesta notació és la preferida del model Entitat-Interrelació

 *

 Aquesta notació és la preferida per l’UML



Un lot conté diferents productes

 Tot lot pot contenir diversos productes

 Cada producte pot formar part de més d’un lot

 Fixem-nos com la lectura exigeix un “pot” ja que les 
multiplicitats indiquen un màxim, no pas el mínim

 Un producte que no estigui en cap lot continua formant part 
d’un màxim de m>0  (zero) lots
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Tot pacient és assignat a un únic CAP

 Tot pacient és assignat a un CAP com a màxim

 Cada CAP pot tenir assignats múltiples pacients
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Un llibre es pot editar en múltiples edicions 

 Cada llibre pot tenir múltiples Descripcions 
d’edició amb el rol d’edició d’aquest llibre

 Cada Descripció d’edició només pot ser 
l’edició d’un llibre, com a molt
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Llibre DescripcióEdició
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Els alumnes són tutoritzats per un professor

 Cada professor pot tenir múltiples alumnes com a 
pupils

 Cada alumne pot tenir com a molt un professor com 
a tutor
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tutor

1 *

pupil



Una editorial publica diferents  llibres (2)

 Una llibre és publicat per múltiples editorials

 Cada Descripció d’edició és l’edició d’un llibre com 
a molt

 Cada Descripció d’edició és una edició “tirada” per 
com a molt una editorial
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LlibreEditorial
publicació

m n

edició
DescripcióEdició

1 n

tiratge

1 m



Concatenació de multiplicitats

 Recorregut sobre el graf
 Des d’una descripcióEdició qualsevol 

podem arribar, a través d’edició, a com a molt 1 llibre

 Des d’un llibre qualsevol podem arribar, per la interrelació 
publicació, a múltiples editorials

 Per tant, si combinem els camins de la interrelació d’edició
amb la de publicació, des d’una descripcióEdició

qualsevol podem arribar a múltiples editorials 
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LlibreEditorial
publicació

m n

edició
DescripcióEdició1 n

tiratge

1 m

Abusem del llenguatge: 
referenciem la 
interrelació a partir 
d’un dels seus rols



Camins discrepants

 La combinació d’edició i publicació ens ofereix un 
màxim de n>1 editorials per cada 
descripcióEdició

 tiratge ens ofereix un màxim de 1 llibre per cada 
descripcióEdició

 Per tant ambdós camins no diuen la mateixa cosa
 O bé tenim algun problema amb el nostre model

 Ex. Potser les multiplicitats no són les correctes
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LlibreEditorial
publicació

m n

edició
DescripcióEdició1 n

tiratge

1 m

Hi tornarem 
més endavant
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Optativitat i obligatorietat



Màxims i mínims
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 La multiplicitat expressa el nombre màxim d’entitats 
que es poden enllaçar, segons determinada 
interrelació, a una altra entitat

 De la mateixa manera també podem expressar el 
nombre mínim d’entitats que necessàriament s’han 
d’enllaçar, segons determinada interrelació, a una 
altra entitat



Cartera de clients

 Cada agent comercial té  una cartera de com a molt 50 clients; i cada 
client té assignat un únic agent

 Tot client té assignat un agent; la cartera d’un agent no pot ser 
inferior als 1o clients

 Lectura
 Partint d’un a:Agent qualsevol la interrelació assignació ens enllaça amb un 

màxim de 50 entitats del concepte Client i un mínim de 1o entitats del 
concepte Client

 Partint d’un c:Client qualsevol la interrelació assignació ens enllaça amb 
un màxim d’una entitat del concepte Agent i un mínim d’una entitat del 
concepte Agent
 És a dir, partint d’un c:Client qualsevol la interrelació assignació ens enllaça 

amb exactament una entitat del concepte Agent
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Optativitat i obligatorietat
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 En general, més que el nombre exacte d’entitats que com 
a mínim cal enllaçar, el que ens interessa és 
l’obligatorietat o optativitat de l’extrem de l’enllaç

 Sigui una interrelació x:A-B
 Obligatorietat de l’extrem A

 Cada entitat b:B ha d’estar enllaçada, segons la interrelació x, amb 
alguna entitat que sigui realització de A

 Cada entitat b:B ha d’estar enllaçada, segons la interrelació x, amb 
com a mínim una entitat que sigui realització de A

 Optativitat de l’extrem A

 Cada entitat b:B pot no estar enllaçada, segons la interrelació x, amb 
cap entitat que sigui realització de A

 Cada entitat b:B ha d’estar enllaçada, segons la interrelació x, amb 
com a mínim zero entitats que siguin realització de A



Notació de l’obligatorietat
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 Notacions alternatives

▪ 1—x

▪ 1...x

A B
x nm

Extrem A 
obligatori

Extrem B sense 
especificar

L’obligatorietat i optativitat
no són necessàries pel DMC, 

tot i que sí que són 
fonamentals en el moment de 

començar a dissenyar

x és la 
multiplicitat



Notació de l’optativitat
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 Notacions alternatives

▪ 0—x

▪ 0...x

A B
x nm

Extrem 
A optatiu

Extrem B sense 
especificar

L’obligatorietat i optativitat
no són necessàries pel DMC, 

tot i que sí que són 
fonamentals en el moment de 

començar a dissenyar

x és la 
multiplicitat

En general un extrem 
no especificat el 

tractarem com a optatiu



Descripció d’una interrelació
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 Per poder parlar d’interrelació cal:

 Indicar els conceptes interrelacionats

 Donar nom significatiu a la interrelació o als rols principals

 Definir aquest nom en el glossari

 Explicitar les multiplicitats


