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1. Dla podanych założeń skonstruuj diagram klas (nie redukując liczności)
Muzeum sztuki
Aby wykazać się przed Ministerstwem aktywnością dyrekcja muzeum postanowiła wprowadzić komputerowy system ewidencji dzieł sztuki,  wystaw oraz liczby gości muzeum. 

	W systemie przechowywane są informacje o salach muzealnych (numer, powierzchnia) oraz to ile osób odwiedziło każdego dnia każdą salę. Sala może być zajęta przez wystawę, wolna lub w remoncie (wtedy pamiętamy datę planowanego zakończenia remontu). 

W muzeum urządzane są wystawy  opisywane przez daty rozpoczęcia i zakończenia, tytuł oraz od 1 do 10 słów kluczowych. Każda wystawa ma swojego kustosza (imię, nazwisko). Dla wszystkich wystaw obowiązuje limit liczby wystawianych eksponatów. Nie kasujemy danych o zakończonych wystawach.
Wystawy dzielą się na indywidualne (określony jest wtedy artysta, którego jest to wystawa) lub zbiorowe, dla których wpisywany jest tekst opisujący ideę przewodnią wystawy. W przyszłości, system powinien umożliwiać przechowywanie informacji o innych rodzajach wystaw.
Drugim kryterium podziału wystaw jest rozróżnienie na wystawy "stałe" i czasowe (okres trwania<=2 lata). Dla  wystaw czasowych może wystąpić (dodatkowo) kustosz zewnętrzny (imię, nazwisko). Dla stałych przechowywana jest elektroniczna wersja katalogu. 
Wystawa zajmuje określone sale muzeum (każda sala może jednocześnie zwierać eksponaty z jednej wystawy). Dla każdej sali pamiętamy, które eksponaty się w niej znajdują. 
Dla każdego eksponatu określona jest nazwa, numer katalogowy, krótki opis oraz jeden lub więcej artystów, którzy są jego autorami (imię, nazwisko, ewentualnie pseudonim). Eksponaty wystawiane mają dodatkowo numer identyfikacyjny unikalny w ramach danej wystawy.
Eksponaty możemy wypożyczać. Pamiętamy jaka instytucja i na jaki czas wypożycza eksponat. Jeden eksponat nie może być wypożyczony więcej niż 15 razy, nie wypożyczamy też eksponatu wcześniej niż pół roku od jego oddania.
Dla ułatwienia liczenia statystyk, dla każdego eksponatu wpisujemy liczbę osób, które widziały dany eksponat obliczoną na podstawie liczby zwiedzających salę (patrz  pkt. 10).
Zamknięcie wystawy stałej wiąże się z oddaniem sal, w których się znajdowała do remontu. Zamknięcie wystawy czasowej oznacza zwolnienie sali i zwiększenie liczby osób oglądających eksponaty o liczbę osób, które odwiedziły daną salę w trakcie wystawy. Dla wystaw stałych zwiększanie liczby widzów następuje 1 stycznia. 
System powinien umożliwiać:
10.1  zamknięcie wystawy
10.2  obliczenie ile osób widziało dany eksponat w czasie trwania wystawy
10.3  zwolnienie sal zajmowanych przez ekspozycję 
10.4  wylistowanie wszystkich eksponatów znajdujących się na wystawie
10.5  wygenerowanie raportu zawierającego dla każdego eksponatu liczbę osób, które        go widziały

