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Biblioteca

Desenvolva umDiagrama de Use Caseque modele o sistema de informação de uma biblioteca
(baseie-se na sua experiência com a biblioteca geral da UM). Tal sistema deverá permitir que utentes
e funciońarios consultem a base de dados bibliográfica, bem como a requisição e entrega de livros, o
registo e oabatimentode livros e a obtenç̃ao de listagens de utentes com livros não entregues.

Gestão de Documentos

Considere a seguinte descrição de um Sistema de Gestão de Documentos Digitais:

Pretende-se implementar um Sistema de Gestão de Documentos Digitais (SGDD). Os
documentos a serem geridos podem ser de três tipos: textos, imagens e vı́deos. Todos
os documentos possuem certas caracterı́sticas em comum: nome, tamanho, formato (doc,
pdf, gif, mpeg, etc.). Um texto pode incluir referências a imagens e/ou vı́deos, devendo
tal facto estar registado no SGDD. Os vı́deos possuem como caracterı́stica adicional a
sua duraç̃ao.

Por forma a facilitar a gestão dos documentos, o SGDD deverá contemplar o conceito de
alteraç̃ao e utilizador. Para cada documento existirá um dono e uma lista de alterações.
Cada alteraç̃ao indica a data e o utilizador que a efectuou.

Dever̃ao existir tr̂es tipos de Utilizador: Convidado, Normal e Super. Os utilizadores
convidados podem apenas consultar os documentos. Os utilizadores Normais, podem
consultar e adicionar documentos. Os utilizadores Normais podem ainda alterar docu-
mentos, desde que lhes pertençam. Os super utilizadores, podem manipular todos os
documentos, independentemente do dono. São ainda eles ośunicos que podem remover
documentos do sistema. Todos os utilizadores possuem um nome e uma faixa etária. O
utilizador normal possui ainda uma palavra passe que lhe permite manipular documentos.
O super utilizador, para além da palavra passe para manipular documentos, possui uma
palavra passe para remoção de documentos.

O SGDD deveŕa permitir as seguintes operações:

• Criaç̃ao e eliminaç̃ao de utilizadores;

• Inserç̃ao de documentos;

• Eliminaç̃ao de um dado documento (se outro documento faz referência a este, essa
refer̂encia deveŕa ser eliminada);

• Consulta de documentos;

• Obtenç̃ao dos nomes de todos os documentos que foram alterados por um utilizador
cujo nomée dado.

Identifique os Actores e Use Cases contidos na descrição dada e escreva oDiagrama deUse Case
correspondente.

1


