
Synnefo - Bug # 343

Status: Closed Priority: Medium

Author: Vangelis Koukis Category: Cyclades UI

Created: 03/31/2011 Assignee:

Updated: 07/13/2011 Due date:

Subject: Το UI δεν παίζει με non-standard dpi settings

Description

Όπως είχαμε συζητήσει σε προηγούμενες συναντήσεις, το UI εμφανίζει προβλήματα σε non-standard dpi settings, γιατί πολλά

χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται στη βάση pixels, οπότε υπάρχει θέμα αν το μέγεθος των γραμμάτων είναι μεταβλητό.

Δεδομένου ότι τα Windows 7 κατά την εγκατάσταση πειράζουν αυτόματα τα dpi settings ώστε να προσαρμόζονται στις σύγχρονες,

πυκνές οθόνες, η εμφάνιση του UI πρέπει να είναι ανεξάρτητη της ρύθμισης του χρήστη για dpi ["small"/"large" fonts στα Windows].

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχει λυθεί μακροπρόθεσμα, το ανοίγω τώρα για να το έχουμε στα υπόψη.

Σχετίζεται και με το #341 [cross-browser compatibility], οι όποιες διορθώσεις σε αυτό το ζήτημα πρέπει να ελεγχθούν across

browsers.

Associated revisions

Revision f0625a1a - 08/02/2011 05:59 pm - Kostas Papadimitriou 

Set base font size, Refs #343 #781

History

#1 - 05/13/2011 02:16 pm - Vangelis Koukis

- Target version set to v0.5

#2 - 06/10/2011 02:17 pm - Mike Muzurakis

- Status changed from New to Assigned

- Assignee changed from Dimitris Moraitis to Mike Muzurakis

#3 - 06/14/2011 08:23 pm - Christos Psaltis

- Assignee changed from Mike Muzurakis to Christos Psaltis

#4 - 06/16/2011 12:41 pm - Christos Psaltis

- Status changed from Assigned to Feedback

Αυτό διορθώθηκε μετατρέποντας όλα τα font sizes σε ποσοστά. Το δοκίμασα σε windows7 με όλα τα preset dpi settings (100%, 125%, 150%)

#5 - 07/03/2011 02:56 pm - Vangelis Koukis

- Target version changed from v0.5 to v0.5.1

#6 - 07/13/2011 05:42 pm - Vangelis Koukis

- Status changed from Feedback to Closed

- Assignee deleted (Christos Psaltis)
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Αυτό φαίνεται να δουλεύει, δοκίμασα με Windows και fonts στο 125%, το κλείνω.
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