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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för GIS-applikationer och deras olika användningsområden
2. utveckla och anpassa en GIS-applikation
3. implementera och förvalta en GIS-databas
4. utveckla en applikation med hjälp av ArcObjects och ett objektorienterat språk, samt kunna
använda Pythonscript för samma ändamål
5. söka och sortera data som är nödvändiga för en GIS-applikation
6. orientera sig i ArcObjects-modellen och använda de vanligaste gränssnitten
7. i projektform utveckla en GIS-applikation för att lösa  ett geografiskt bundet problem inom
ett företag eller en verksamhet.

Kursens innehåll Basfunktioner i ArcObjects
Introduktion till programmering i Visual Studio och Add-ins
Programmering och databashantering för GIS-applikationer
Anpassning av programvara med hjälp av ArcObjects
Orientering i punkt- och polygonobjektmanipulation i ArcObjects och med Pythonscript
Sökning via attribut och via geometri

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=DVG304&revisionId=3539&lang=sv
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Presentation av data i raster- och vektorformat
Konstruktion av en GIS-applikation.

Undervisning Föreläsningar, laborationer och konsultationer

Förkunskaper Datorsystem och programvaruutveckling 15 hp, GIS-systemering och databaser 7,5 hp samt
Utveckling av distribuerade GIS 15 hp eller motsvarande.

Examinationsform Inlämningsuppgifter och projekt.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av examinator eller kursansvarig i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Inlämningsuppgifter 7 hp Betyg: AF

0020   Projekt 3 hp Betyg: AF


