خطوات إعداد أداة REDCap
لجمع البيانات للهاتف المحمول
 )1تحتاج إلى تنزيل التطبيق على جهازك المحمول بعنوان " "REDCap Mobile Appأو ما شابه.
 )2تسجيل الدخول إلى الموقع التالي  REDCapعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،
حدد  Global PaedSurg Database Arabicثم بمجرد فتحه ،
 )3حدد "تطبيق  REDCAPللهاتف المحمول" على الجانب األيسر من الشاشة كما هو موضح أدناه.

 )4اتبع التعليمات للحصول على رمز " ."APIسيقوم هذا بإرسال طلب إلى مدير ،REDCap
السيد .Bolaji Coker
 )5بعد ذلك سوف يتم إرسال بريد إلكتروني من قبل مدير  REDCapمع رابط (عادة في غضون  48-24ساعة)
 افتح الرابط المرسل اليك  .سيعيدك إلى موقع  REDCapوسيعرض لك رمز "."API )6اآلن  ،افتح تطبيق  REDCapعلى هاتفك المحمول .أختر كلمة مرور (مرتين) ل  Adminو User
وكلمة المرور (مرتين) لحقوق جمع البيانات (.)data collection rights
يقوم جميع المتعاونين بذلك (سوا ًء  Adminأو  ، Userعلى الرغم من أنك لن تحتاج إلى استخدام ، Admin
فقط ستحتاج  Userإلدخال البيانات).
 )7بمجرد فتح التطبيق  ،انقر فوق "." Set Up Mobile Project
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 )8انتقل اآلن مرة أخرى إلى قسم  REDCap Mobile Appمن موقع الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك -
سيقوم اآلن باختيار رمز  APIالخاص بك وسوف يصدر "رمز االستجابة السريعة (." (QR
يمكنك إما مسح هذا الرمز إلى هاتفك المحمول أو إدخال التفاصيل .يوفر التطبيق تفاصيل خطوة بخطوة حول كيفية
القيام بذلك.
 )9يجب أن يظهر مشروع  Global PaedSurgعلى تطبيقك .ستتمكن اآلن من إدخال البيانات .للقيام بذلك  ،انقر
فوق " ، "My projectثم انقر فوق مستطيل " ،"Global PaedSurgوانتظر ثانية للتحميل  ،ثم انقر فوق
" "Collect Dataفي األعلى  ،ثم انقر فوق المستطيل أسفل " ،' select instrumentثم في أسفل اليمين انقر فوق
" ."Create New Recordاآلن يمكنك إكمال النموذج بنفس الطريقة على موقع  REDCap.انقر فوق زر حفظ.
 )10سيتم تخزين جميع البيانات على هاتفك.
عندما تريد تحميلها على موقع  REDCapانقر على " ، "My Projectsثم مستطيل ، Global PaedSurg
ثم " ، "Send Data to Serverثم انتظر ثانية لتحميل الصفحة  ،ثم انقر فوق "” Begin send of all data
انتظر بينما يتم التحميل.

إضافة أو تغيير البيانات الخاصة بالمريض :
بعد أن يتم تحميل أي بيانات إلى موقع  ، REDCapلن يتم تحديث أي تغييرات تجريها على البيانات عبر الموقع
اإللكتروني تلقائيًا إلى التطبيق .لذا يرجى إجراء أي تغييرات على السجالت الموجودة التي تم إنشاؤها على التطبيق إما
فقط من خالل التطبيق أو من خالل الموقع فقط .إذا قررت إجراء تغييرات من خالل التطبيق  ،فسيتعين عليك إعادة
إرسال السجل إلى الخادم بعد إجراء التغييرات .يتم ذلك باستخدام نفس العملية كما هو موضح في الخطوة  ، 10ولكن
قبل إرسال البيانات  ،سترى الشاشة أدناه .انقر على " " Show Detailsوحدد "" Mobile Value
ثم " ." Send Records With Changesسيؤدي هذا إلى تحميل بياناتك إلى موقع الويب بالتغييرات التي أجريتها.

إذا قمت بإجراء أي تغييرات للسجل على موقع الويب  ،فلن يتم تحديث النسخة على التطبيق .لذلك يجب عليك
االستمرار في إجراء تغييرات على هذا السجل فقط من خالل موقع الويب
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أشياء يجب أن تكون على علم بها :
سوف تحتاج إلى الوصول إلى اإلنترنت إلعداد التطبيق .بمجرد إعداده  ،يمكنك إدخال البيانات على التطبيق دون أي
اتصال باإلنترنت وتحميل كل ذلك ببساطة إلى موقع الويب عبر هاتفك عندما يكون لديك اتصال متاح لشبكة االنترنت .
إذا تم النقر على الزر "تحديث اإلعداد والبيانات"  ،فسيؤدي هذا إلى حذف جميع السجالت في التطبيق حتى إذا لم يتم
إرسالها إلى الخادم .قد ال يتطابق رقم السجل في التطبيق مع األرقام الموجودة على موقع الويب ولكن سيتم تحديث ذلك
عند إرسال السجل إلى الخادم.

األسئلة :
الرجاء إخباري إذا كانت لديك أية مشكالت أو لديك أي أسئلة أثناء متابعة المشكلة .أخشى أن يتضمن ذلك عددًا من
الخطوات لإلعداد  ،ولكن بمجرد إعداده  ،يجب أن يكون سهل االستخدام.
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