
Pakeisti rodinį keičiantis kontekstui 

Dėmesio! Šios galimybės neturi naršyklėms skirtos (Web enabled) formos. 
Tad kurdami formą, įsitikinkite, kad nėra pažymėtas suderinamumas „Design a form template that can be 
opened in a browser or InfoPath“ [ Tools – Form Options… -> Compatibility ]. 

InfoPath formos rodinį (view) galima pakeisti tik įvykyje, kilusiame paspaudus mygtuką. Neleidžiama rodinių 
keisti kituose įvykiuose, pvz., pasikeitus kurio nors lauko reikšmei. 
Tuo galite įsitikinti, patikrinę taisykles, kurios leidžiamos skirtingiems formos objektams, pvz., mygtukui 
(Button) ir teksto laukui (Text Box) [ dešinys pelės spragtelėjimas virš objekto -> xxxx Properties… -> 
Rules… (mygtukas) -> Add (mygtukas) -> Add Action… (mygtukas)  -> Action: (išsiskleidžiantis leistinų 
veiksmų sąrašas) ].  

 
Taigi susikurkime tuščią InfoPath formą, turinčią vieną tekstinį lauką, kurį pavadinkime Laukas. 
Susikurkime antrą formos rodinį [ Design Tasks panelėje -> Views -> Add New View -> įveskite rodinio 
vardą, pvz., Rodinys2 ]. Sukurkite kokį nors jo išdėstymą (skirtingą nuo pagrindinio rodinio). 

 
1. Pradžioje įsitikinkime, kad rodinio pakeitimas neveikia lauko reikšmės pasikeitimo atveju. Priskirkime 
pasikeitimo įvykio apdorojimo procedūrą laukui Laukas [ dešinys pelės mygtukus virš lauko -> 
Programming… -> Changing Event… - iškviečiant Microsoft Visual Studio Tools for Applications aplinką]. 

Procedūroje Laukas_changing įrašykime kodą rodinio pakeitimui: 
 
   Public Sub Laukas_Changing(ByVal sender As Object, ByVal e As XmlChangingEventArgs) 
       ViewInfos.SwitchView("Rodinys2") 
   End Sub 

Kode kompiliatorius nears klaidų, tačiau testuojant forma, pakeitus lauko reikšmę (ir pabandžius jį palikti) – 
gausime COMException klaidą. 

 
2. Laimei – yra šios problemos apėjimas. Tai onContextChange įvykis, kuris iškviečiamas, kai pasikeičia 
forma arba jos elementai. Tiesa, yra nedidelė problemėlė, kad jis yra asinchroninis, tad apdoroja ne 
kiekvieną pasikeitimą. Tačiau įvykis įvyksta tada, kai pasibaigia visi kiti įvykiai. 

Pirmiausia reikia užregistruoti jo valdiklį. Tai atliekama InternalStartup procedūroje: 
 
   Private Sub InternalStartup(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Startup 
        AddHandler EventManager.FormEvents.ContextChanged, AddressOf ContextChangeEvent 
   End Sub 

Tada sukuriame įvykio valdymo procedūrą: 
 
   Public Sub ContextChangeEvent(ByVal sender As Object, ByVal e As ContextChangedEventArgs) 
       ViewInfos.SwitchView("Rodinys2") 
   End Sub 

Įkelkime formą ir pamatysime, kad rodinio pasikeitimas veikia! 

Lieka viena problema – įvykis kviečiamas daugybę kartų, tad reikia užtikrinti, kad veiksmai būtų atliekami tik 
tada, kada reikia. Tai galima atlikti įvedus globalų loginį kintamąjį, pvz., bLeistiKeisti, kurio reikšmė būtų 
nustatoma (ir atitinkamai tikrinama) atsižvelgiant, reikia vykdyti rodinio keitimą ar ne.  
Palieku tai jūsų rankų miklumui. 


