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Status: Closed Priority: Medium

Author: Vangelis Koukis Category: old_synnefo

Created: 03/22/2011 Assignee: Markos Gogoulos

Updated: 02/08/2013 Due date: 04/04/2011

Subject: Διόρθωση του GUI ώστε να παίζει με OpenStack v1.1

Description

Στο api/v1.1redux υπάρχει μια σωστή υλοποίηση του OpenStack v1.1, σύμφωνα με το πρότυπο.

Το GUI δεν παίζει με αυτή την έκδοση.

Ένας πρώτος λόγος είναι ότι υπάρχει το "values" key στο JSON output, το οποίο προβλέπεται από το v1.1 αλλά δεν είχε μπει όπως

έπρεπε στο #271, #183.

Από τη στιγμή που η υλοποίηση του v1.1 είναι πλήρως λειτουργική κι απ'ό,τι φαίνεται conformant με το spec, το GUI πρέπει να

αλλάξει ώστε να τη χρησιμοποιεί.

Related issues:

related to Synnefo - Feature # 183: Υλοποίηση RSAPI, /servers Closed 01/27/2011

related to Synnefo - Feature # 271: Αλλαγή και προσθήκη πεδίων στο API Closed 03/09/2011

related to Synnefo - Bug # 315: Το api/v1.1redux αντικαθιστά το api/v1.1, το ... Closed 03/23/2011 04/04/2011

Associated revisions

Revision 0971fa71 - 03/31/2011 04:47 pm - Markos Gogoulos 

implement server actions on gui for api/v1.1redux

    -  implement server reboot/shutdown/start/destroy actions

    -  fix ordering on imports (servers.py, actions.py)

    -  actions.py: change type to reboot_type (reserverd word)

    -  change vm.start_action to backend.start_action where needed

(there is no vm.start_action any more)

    -  create server action function in synnefo.js

Refs #311

Revision 7e45ddef - 04/04/2011 03:58 pm - Dimitris Moraitis

api 1.1 compatibility improvements - Refs #311

History

#1 - 03/22/2011 06:28 pm - Vangelis Koukis

- Status changed from Assigned to New

#2 - 03/23/2011 12:19 pm - Vangelis Koukis

- Status changed from New to Assigned

- Assignee set to Markos Gogoulos
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Δευκρίνιση μετά από σημερινή συνάντηση:

Αυτό πηγαίνει για αμέσως μετά το demo της Δευτέρας: θα περάσουμε στο api/v1.1redux ως τη μόνη υλοποίηση.

Το GUI θα ανανεωθεί ώστε να παίζει με το spec-conformant  περιεχόμενο της απάντησης σε JSON.

#3 - 03/30/2011 12:16 pm - Vangelis Koukis

- Due date changed from 03/30/2011 to 04/04/2011

#4 - 04/04/2011 04:38 pm - Dimitris Moraitis

- Status changed from Assigned to Feedback

Έγινε και φαίνεται να δουλέυει καλά.

#5 - 04/05/2011 02:22 pm - Vangelis Koukis

- Status changed from Feedback to Closed

Το GUI δουλεύει με τη νέα υλοποίηση του API, το κλείνω.

#6 - 02/08/2013 06:46 pm - Vangelis Koukis

- Category set to old_synnefo
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