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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för Open Geospatial Consortium (OGC) och webbmapping standarder
2. förvalta en mapping-server för webb
3. förklara och använda lämpliga klienter för GIS-webbtjänster
4. navigera i och sortera ut data som behövs för en webbapplikation
5. förvalta en fungerande klient för en viss datauppsättning
6. utveckla en metod för att samla in, lagra och visualisera geografisk data på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt m h a mjukvara baserat på öppen källkod.

Kursens innehåll Web Map Service (WMS)
Web Feature Service (WFS)
Geographic Markup Language (GML)
Styled Layer Descriptor (SLD)
Öppna standarder för GIS
Web Mapping Applikationer
Tunn webbmappingklient
Metoder för att hantera geografisk information
Gazetteer
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Undervisning Föreläsningar, laborationer och konsultationer vid inlämningsuppgifter.

Förkunskaper Datavetenskap 60 hp inklusive kursen 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.

Moment 
0010   Inlämningsuppgifter 4,5 hp Betyg: AF

0020   Projekt 3 hp Betyg: AF


