REDCAPS DATADICTIONARY
• Ekport og overblik over datadictionary
• Redigering af instrumenter via datadictionary
• Import a datadictionary

Datadictionary
Den komplette samling af opbyggede instrumenter, felter, variable, forgreningslogikker
osv. der definerer et givet projekt kan eksporteres som en REDCap datadictionary
(DD). Denne kan anvendes som dokumentation eller codebook, men kan også
redigeres og derefter genindlæses i REDCap. Et stærk supplement til REDCaps Online
Designer
•
•
•

En datadictionary fil er en simpel tekstfil med kommaseparerede kolonner
Datadictionary indeholder INGEN DATA, kun oplysninger om variable
Datadictionary indeholder ikke oplysninger om events og tilknytning af
instrumenter og events

Download og upload af DD-fil
Datadictionary download og upload kan bla. tilgås fra Project Setup siden

Alternativt kan den downloades fra ‘Project Revision History’ fanen. Fra projektet
løftes i produktion, gemmes her en DD-version hver gang der foretages ændringer i
Draft mode.

Download og upload af DD-fil

Her downloades den aktuelle datadictionary

Her uploades den redigerede datadictionary fil

Datadictionary redigering
Inden man går i gang med at redigere sin downloadede datadictionary fil, vil det
normalt være en god ide at gemme en ekstra kopi af den downloadede fil, som ikke
redigeres. Skulle man få lavet en ændring man ikke er tilfreds med, kan man så blot
genindlæse sin sikkerhedskopi.
REDCap eksporterer en .csv fil, som er en almindelig teksfil der i princippet kan læses i
enhver teksteditor. Det er imidlertid lettest at overskue filens indhold i et regneark da
indholdet er opsat i kolonner adskilt af kommaer. For at åbne en sådan fil i et
regnearksprogram skal man nogle gange vælge ‘import’ i stedet for ‘åben’. I
importprocessen vælges ‘komma’ som kolonne seperator.
Der er desværre nogle uhensigtmæssigheder i den måde Excel læser og gemmer
REDCap filen, så vi anbefaler at bruge OpenOffice pakkens Calc regnearksprogram.
Alternativt kan filen åbnes i windows notesblok, men her er overskueligheden er
begrænset

OpenOffice Calc – Åbn fil

Unicode og
Kommaseparerede
kolonner

Datadictionary visning
Datadictionary indeholder én række pr. oprettet variabel (felt) i projektet, med alle de
informationer der er tilknyttet til denne. Rettelser til eksisterende felter eller tilføjelse
af nye kan således laves ved at redigere i dokumentet. Ved hjælp af cut-n-paste og
søg-erstat kan man meget hurtigt lave nogle opgaver som ville tage lang tid i Online
Designeren

Datadictionary kolonner
Herunder ses alle de kolonner som datadictionary indeholder. Variable / Field name,
field type og field label vil altid være udfyldt, men resten er ofte tomme afhængigt af
hvordan projektet er opbygget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variable / Field Name
Form Name
Section Header
Field Type
Field Label
Choices, Calculations, OR Slider Labels
Field Note
Text Validation Type OR Show Slider Number
Text Validation Min
Text Validation Max
Identifier?
Branching Logic (Show field only if...)
Required Field?
Custom Alignment
Question Number (surveys only)
Matrix Group Name

Opgaver som egner til DD
Når man har rutinen, vil en lang række opgaver med instrument design kunne laves via
datadictionary i stedet for online designeren, men nedenstående er eksempler på
opgaver der især egner sig
•
•
•
•
•
•

Kopi af et helt instrument
Gentagelse af et felt eller sæt felter i et instrument
Opsætning af samme forgreningslogik på mange felter i træk
Omdøbning af variabelnavne
Flytning af felter fra et instrument til et andet
..

Forsigtig!
Når man ændrer på variabelnavne via DD skal
man være opmærksom på at tilrette det i alle de
kolonner hvor der kan være refereret til
variabelnavnet.
– Forgreningslogik
– Calculated fields
– Labels med piping

Upload DD i REDCap
Når man gemmer sine DD rettelser, er det vigtigt at der igen gemmes i .csv format og med
unicode encoding (kommaseparerede kolonner) og ikke som openoffice dokument eller
excel fil.
Herefter vælges filen til upload i REDCap

Upload validering
I forbindelse med upload af en datadictionary, foretager REDCap samme kontroller af
de oprettede felter og deres interne relationer, som foretages når man designer
felterne via online designeren. Er der fejl, påpeges disse og man må tilbage og rette
dem inden man forsøger at uploade igen

Upload commit
Når alle fejl er rettet viser REDCap en status side der oplyser om hvor mange felter der
er i den netop uploadede datadictionary i forhold til den eksisterende. Er man sikker på
at man vil implementere rettelserne trykkes ‘commit changes’ nederst på siden.
Projektets instrumenter er nu opdateret. BEMÆRK der er ingen fortrydelsesmuligheder,
hvis man gerne vil tilbage til den tidligere version. Dette kræver at man uploader en
intakt kopi af den tidligere DD

