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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för de grundläggande teoretiska begreppen inom algoritmer och datastrukturer
2. genomföra grundläggande algoritmanalys och beskriva tidskomplexitet för utvalda
algoritmer
3. förklara och använda utvalda generella sekventiella och trädformade datastrukturer såsom
listor, stackar, prioritetsköer, heap och sökträd med tillhörande algoritmer
4. förklara, implementera och använda algoritmer och datastrukturer för hantering av grafer
och för hantering av geometrisk respektive geografisk data
5. kommunicera, diskutera och kritiskt granska andras såväl som sina egna val av algoritmer
och datastrukturer och programmeringstekniska lösningar samt presentera egna slutsatser i
seminarieform.

Kursens innehåll Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper om grundläggande principer inom algoritmer
och datastrukturer både generellt och speciellt för tillämpningar inom geografisk
informationsteknik:
 
Användning av grundläggande datastrukturer såsom listor, stackar, köer och träd
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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Introduktion till algoritmanalys och Ordo-notation
Rekursion
Sökning och sortering
Algoritmer för hantering av grafer såsom Dijkstras algoritm
Generalisering av geometrisk data (t.ex. Douglas-Peucker-algoritm)
Rastrering av vektordata
Tesselering av punktmängder i 2D (Voronoi-diagram)
Indexering av punktmängder i 2D
Konvexa höljen av punktmängder i 2D
Praktiska undersökningar av tidskomplexitet för utvalda algoritmer

Undervisning Undervisningen bedrivs i lektionsform och utgörs av föreläsningar, praktiska övningar,
projekthandledning och redovisningsseminarier.

Förkunskaper Objektorienterad design och programmering 7,5 hp, Linjär algebra 7,5 hp samt GIS
raster/vektor 7,5 hp eller motsvarande.

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och utvecklingsprojekt.

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

Begränsningar Projektet kan endast examineras en gång per läsår.

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

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 3 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter 3 hp Betyg: UG

0030   Utvecklingsprojekt 1,5 hp Betyg: AF


