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Subject: New left pane layout

Description

Καλησπέρα,

στέλνω τα νέα layouts μετά την συνάντηση με [nkoziris] και [chazapis].

Υπάρχουν σε png εδώ:

- https://code.grnet.gr/attachments/download/1125/pithos_0.0.2.png

 - https://code.grnet.gr/attachments/download/1126/pithos_0.0.2-2.png

 - https://code.grnet.gr/attachments/download/1127/pithos_0.0.2-3.png

και σε svg εδώ:

- https://code.grnet.gr/attachments/download/1128/pithos_0.0.2.svg.tar.gz

Επίσης τα ανανεωμένα εικονίδια που θα χρησιμοποιηθούν εδώ:

- https://code.grnet.gr/attachments/download/1113/clipart22x22.tar.gz

Παρατηρήσεις:

1. Ουσιαστικά έχουμε 4 sections: "Μy files" (home22 icon), "Shared to me" (sharedtome22 icon), "Shared by me" (sharedbyme22 icon),

"Groups" (groups22 icon)

2. Το ύψος του μπλε (και κάθε) κουτιού που έχει το όνομα του section μεγαλώνει λίγο για να χωράει το 22x22 εικονίδιο. Αντίστοιχα

μεγαλώνει και το ύψος της μπάρας του δεξιού pane (name, size, last modified) για να είναι ίδια.

3. Όλα τα sections είναι expandable εκτός του πρώτου ("My files").

4. To section group δουλεύει όπως και πριν

5. Το "Τrash" container εμφανίζεται μόνο στο πρώτο section.

5. Στο πρώτο section έχουμε pithos container (2folder22 icon), images container (2folder22 icon), trash container (trash icon).

6. Καταργείται το παλιό εικονίδιο του folder με το καινούριο (2folder22 icon)

7. Στο shared to me section έχουμε δενδρική δομή με users (shared22 icon) και από κάτω το pithos και images container μόνο. Αν

κάποιο από τα containers είναι άδειο δεν το εμφανίζουμε.

8. Στο shared to me section οι users στοιχίζονται αριστερά στο ίδιο tree level με τα containers του my files section (όπως στο σχήμα).

9. Στο shared by me section φαίνονται τα containers pithos, images χωρίς να γίνονται expand. Όλα από κει και κάτω είναι flat και

εμφανίζονται στο δεξί pane.

10. Τα total files εμφανίζονται πλεον μόνο κάτω από το My files section και χωρίζονται με ένα μικρό horizontal seperator όπως

φαίνεται στο σχήμα.
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11. To "Upload button" γίνεται τελείως flat (χωρίς λευκό το μισό border) και το font color μαύρο (όπως στις cyclades). Επίσης η λέξη

"Upload" στοιχίζεται αριστερά μαζί με το "My" του "Μy files".

12. To My files και το Shared to me section έχουν το ίδιο χρώμα (μπλε όπως και η μπάρα του δεξιού pane).

cven

History

#1 - 04/24/2012 03:59 pm - Christos Stathis

- Status changed from Assigned to Resolved

Fixed in commit:c46c9e31198fbac7a2b70b8a49ed78c911d92291
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