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1. Introdução 

1.1 Objetivos do documento 

O propósito do documento de especificação de requisitos deste projeto software para demonstrar 
e especificar todas as funcionalidades do meu projeto. 

1.2 Objetivo do projeto 

O objetivo do Biblion é facilitar o acesso a documentos de uma biblioteca. 

2. Descrição geral do produto 

2.1 Funções do produto 

-Listar documentos 

-Listar eventos 

-Seguir eventos 

-Requisitar documentos 

-Reservar documentos 

-Receber notificações de eventos, requisições e reservas 

-Transferir documentos (e visualizar se na aplicação android) 

2.2 Características dos utilizadores 

Os utilizadores deste aplicativo serão de todas as idades, com o objetivo de ler ou adquirir livros, 
apenas têm acesso ao que lhes é disponibilizado. 

2.3 Ambiente operacional 

O Biblion estará disponível em ambiente web e mobile. 
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3. Requisitos interfaces externas 

3.1 Interfaces de software 

O sistema deverá estar conectado a uma base de dados onde estão guardados os dados relativos 
á biblioteca e aos utilizadores para exercer as suas funções. 

3.2 Interfaces de comunicação 

Será necessário o uso do HTTP para troca de informações 

4. Características do sistema use cases 

 

5. Requisitos Não Funcionais  

5.1 Requisitos de performance 

Relativamente à performance do sistema, ele deverá conseguir efetuar todas as operações num 
espaço máximo de vinte e cinco segundos, o aplicativo android não deverá exceder o uso de 
memoria predefinido e não permitir erros em operações básicas. 
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5.2 Requisitos de Fiabilidade 

O sistema deverá solicitar confirmação sempre que o utilizador saia enquanto uma tarefa esteja a 
decorrer, assim como também pedir a confirmação sempre que executa algo que interfere com a 
sua experiencia de utilização da aplicação. 

5.3 Requisitos de segurança  

Os dados do utilizador deverão permanecer confidenciais.   


