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Udfasning af projekter på UNIX
Ændring af uddannelsesdata
Højkvalitetsdokumentation

Forskermaskinen på Windows erstatter nu helt UNIX-maskinen

Kapaciteten på den Windowsbaserede forskningsmaskine udvides løbende og
vi har derfor besluttet at lukke for UNIX-maskinen inden udgangen af året.
I løbet af året bliver alle projekter, der ligger på UNIX derfor løbende flyttet
over på de nye forskningsmaskiner.
Udfasning af inaktive projekter er i gang
I første omgang overføres inaktive projekter til arkiv - dvs. projekter der ikke
har været aktive i 2009. Projekterne opbevares på arkiv i 6 måneder hvorefter
de slettes. En oversigt over de inaktive projekter findes på hjemmesiden
www.dst.dk/forskning under punktet: Projekter på Unix-maskinen udfases i
løbet af året.
Adgang til data på UNIX lukkes løbende som projekterne overføres
Før data overføres til arkiv lukkes først for forskernes adgang til data. Når
projektet er overført til arkiv, vil det derfor ikke være muligt at få adgang til
data fra UNIX-maskinen.
Vigtigt at I henvender jer til Forskningsservice hvis projektet skal
aktiveres
Hvis projektet skal fortsættes, skal projektet overføres til den nye Windows
forskermaskine. Dette gøres ved at henvende jer til den projektansvarlige
medarbejder i Forskningsservice.
Aktive projekter udfases i løbet af sensommeren og efteråret
Projekter, der stadig er aktive på UNIX, dvs. har foretaget kørsler på data i
2009, bliver gradvist udfaset i løbet af sensommeren og efteråret.
Forskere med aktive projekter bliver kontaktet af Forskningsservice i løbet af
sommeren, men forskere der allerede nu ved at projektet også er aktivt i 2010
er velkommen til at tage kontakt til Forskningsservice med henblik på at få
projektet overført til forskermaskinen på Windows. Udfasningen at de aktive
projekter vil ske i takt med at kapaciteten på de nye forskermaskiner udvides.
Spørgsmål i forbindelse med UNIX-udfasningen kan rettes til
Jørn K. Petersen, 3917 3233, jkp@dst.dk.
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Ændring af Uddannelsesdata

I marts 2009 er der dannet en ny tidsserie til Befolkningens uddannelse for
1981-2008. I tidsserien er der følgende ændringer i forhold til tidligere data:
•
•

De 8 cifrede forspaltekoder IGFSP, ALMFSP, EKFSP og HFFSP er ikke
længere indeholdt i dataserien.
HFKILDE hedder nu HF_KILDE og er på 2 cifre

De 8 cifrede forspaltekoder, samt tilhørende hoved-, mellem- og
undergrupper incl. tekster kan i stedet hentes i 2 datasæt som hedder:
uddan_2008_audd.sas7bdat og uddan_2008_udd.sas7bdat.
Datasættene ligger
(/dst/alle/fmtnew).

på

windows-maskinen

(e:\formater)

og

Unix

Ved tabellering af datasæt skal man flette den 8 cifrede forspaltekode
sammen med den firecifrede uddannelseskode - enten den igangværende
(UDD) eller den afsluttede (AUDD). Dette skal man gøre uanset om man kun
har data for et år eller for en hel tidsserie. Det er således den samme
forspaltekode der skal anvendes for alle årene, også tilbage i tid.
Ovennævnte forspaltekoder er de seneste nye og vil /kan variere fra de
forspaltekoder, der tidligere er leveret. Dette skyldes, at forspaltekoderne
ændres løbende, da eksisterende koder udgår og nye kommer til.
Fremover vil der ved den årlige opdatering af Befolkningens uddannelse
dannes nye forspaltedatsæt som så igen skal anvendes sammen med den 4cifrede uddannelseskode - også tilbage i tid.
Til hjælp er der dannet flere filer indeholdende formater til
uddannelsesdataene. Filerne er placeret på UNIX (/dst/alle/fmtnew) og
windows-serveren (E:\formater).
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Højkvalitetsdokumentation

Højkvalitetsdokumentation er en udbygning af den eksisterende Times
dokumentation på Forskningsservices hjemmeside. Det nye element i
højkvalitetsdokumentationen er inddragelsen af den historiske dimension i
dokumentationen for den enkelte variabel. Yderligere beskrives databrud, og
gyldighedsperioder og populationen angives. For de variable, hvor det er
relevant, vedhæftes en graf og tabel. Der anvendes den samme skabelon til
dokumentationen for hver variabel.
Følgende områder er nu Højkvalitetsdokumenteret og kan ses på følgende
link: http://www.dst.dk/TilSalg/Forskningsservice/hkt4Forsker.aspx
HKD Emne område

DST emneområde

Befolkning

Befolkningsregister
Vandringsoplysninger
Fertilitetsdatabase

Uddannelse

Befolkningens uddannelse pr. 1.1
Integreret elevregister
Kursistregister
Lønstatistik (struktur)

Lønforhold

CON (oplysningssedler med arbejdssteder)
IDA (ansættelser og personer)
Beskæftigelse

CON (oplysningssedler med arbejdssteder)
IDA (ansættelser og personer)
AKM (klassifikationer)
RAS (Registerbaseret arbejdsstyrke)

Privatøkonomi
Sociale forhold

Indkomststatistikregister – fra SKAT
Kontanthjælp

Ledighed og beskæftigelsesforanstaltninger

Sygedagpenge
CRAM – ledighed og forsikringsforhold
DUR - Dagpengeudbetalinger
AMFORA–Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Virksomheder og virksomhedsøkonomi

IDA (ansættelser og personer)
Regnskabsstatistik

Ejendomme og boliger

FIDA – Nøgle mellem personer og virksomheder
BBR – Boligopgørelsen
Ejendomsstamregistret
Ejendomssalg

Endvidere er det planen, at yderligere 3 - områder lægges ud på nettet i 2009:
HKD Emne område

DST emneområde

Arbejdssteder

IDA - arbejdssteder
IDA - Firmaer

Sociale forhold
Virksomheder og virksomhedsøkonomi

Sammenhængende socialstatistik
Generel Firmastatistik
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