
Sida 1 

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. 
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Fördjupning G2F

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod DVG513

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Datavetenskap

Ämnesgrupp Datateknik

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera och beskriva rumslig information med hjälp av lämpliga datamodeller
2. redogöra för bildbehandlingsalgoritmer och metoder mot Geodata
3. förklara och använda grundläggande digitala operationer på diskreta 2D- och 3D-data
4. utveckla egna algoritmer för att segmentera och känna igen objekt i geodata.

Kursens innehåll Taxonomi för beskrivning av geospatial information/data
Diskret representation av kontinuerliga data (sampling, kvantifiering, aliasing)
Filtrering och morfologiska bildbehandlingsoperationer
Klassifikation och bildsegmentering
Beskrivning av objekt, features
Igenkänning av objekt i digitala bilder

Undervisning Föreläsningar, laborationer och projekt

Förkunskaper Datavetenskap 60 hp inklusive kurserna Objektorienterad design och programmering 7,5 hp,
Algoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7,5 hp samt Linjär algebra
7,5 hp och GIS raster/vektor 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, laborationer och projekt



Sida 2 

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. 

 
0010 Skriftlig tentamen 3 hp, examinerar lärandemål 1,2,3, betyg A-F
0020 Laborationer 2 hp, examinerar lärandemål 2,3,4, betyg U, G, VG
0030 Projekt 2,5 hp, examinerar lärandemål 3,4, betyg A-F 

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

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 3 hp Betyg: AF

0020   Laborationer 2 hp Betyg: UV

0030   Projekt 2,5 hp Betyg: AF


