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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. redogöra för kartografiska tillämpningar inom öppna källkoder och Application Program
Interface (API)
2. redogöra för arkitektur, design, utveckling och administration av olika typer av karttjänster
med hjälp av öppna källor
 
Färdighet och förmåga
3. orientera sig i tekniker för att visualisera GIS-data med öppna API
4. implementera klient/server lösning för en karttjänst
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. reflektera över metoder för att hantera geografisk information och kritiskt bedöma
lämplighet av olika GIS-format för en webbtjänst.

Kursens innehåll Web Map Service (WMS) baserade tjänster
Web Feature Service (WFS) baserade tjänster
Styled Layer Descriptor (SLD) för kartor



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. 

Öppna standarder för GIS
Tillämpningar av GIS med hjälp av öppna API
Tunn webbtjänstklient

Undervisning Föreläsningar och projektarbete

Förkunskaper Kartografi och GIS 7,5 hp och Grundläggande applikationsutveckling för GIS 7,5 hp eller
motsvarande

Examinationsform Inlämningsuppgifter och projektarbete

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   Inlämningsuppgifter 3,5 hp Betyg: AF

0020   Projektarbete 4 hp Betyg: AF


