
Synnefo - Feature # 415

Status: Closed Priority: High

Author: Vangelis Koukis Category: Cyclades UI

Created: 04/13/2011 Assignee: Christos Psaltis

Updated: 05/04/2011 Due date:

Subject: Επέκταση του UI ώστε να χειρίζεται το δημόσιο και ιδιωτικά δίκτυα (networks tab)

Description

Το UI επεκτείνεται ώστε να χειρίζεται το δημόσιο και ιδιωτικά δίκτυα: λίστα υπολογιστών/δικτύων, δημιουργία, καταστροφή,

σύνδεση, αποσύνδεση μηχανημάτων.

Οι οθόνες θα δημιουργηθούν με βάση τα mock-ups web_layout_0.0.10-net-?.png που έχουν ανέβει.

Δύο στάδια υλοποίησης:

α) εισαγωγή των widgets (CSS, HTML), χειρισμός των στοιχείων με JS

β) πραγματοποίηση των κλήσεων, προς API που είναι ήδη υπό εξέλιξη στο #409

Related issues:

related to Synnefo - Feature # 543: Widget για add machine σε ένα network Closed 05/13/2011

related to Synnefo - Feature # 409: Επέκταση του API ώστε να υποστηρίζει χειρ... Closed 04/12/2011

related to Synnefo - Feature # 541: Wizard για create new network Closed 05/13/2011

related to Synnefo - Feature # 469: Επέκταση του UI ώστε να κάνει κλήσεις στο... Closed 05/07/2011

blocks Synnefo - Feature # 407: Υποστήριξη δικτύων από το Synnefo Closed 04/12/2011

Associated revisions

Revision 7d4f351b - 04/28/2011 01:26 pm - Mike Muzurakis

initial template for networks, Refs #415

Revision 6f547d12 - 04/28/2011 02:16 pm - Mike Muzurakis

add a couple more networks, initiate toggling contents, Refs #415

Revision b1272faa - 04/28/2011 11:14 pm - Mike Muzurakis

added network and firewall content, Refs #415

Revision 43ac5024 - 04/29/2011 08:41 am - Mike Muzurakis

replace network images with newer ones, Refs #415

Revision 99c08010 - 05/01/2011 08:27 pm - Mike Muzurakis

radio buttons instead of checkboxes on networks, Refs #415

Revision 21ffcaaa - 05/02/2011 01:20 pm - Mike Muzurakis
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fix networks name positioning on webkti browsers, Refs #415

Revision 384da41e - 05/03/2011 12:57 pm - Christos Psaltis

Intercept remove icon click, Refs #415

Revision 86059945 - 05/04/2011 09:44 am - Mike Muzurakis

remove next seperator on machine remove, Refs #415

History

#1 - 04/13/2011 12:11 pm - Vangelis Koukis

- Tracker changed from Bug to Feature

#2 - 04/20/2011 12:51 pm - Vangelis Koukis

- Assignee set to Dimitris Moraitis

- Target version set to v0.3

Για v0.3 πηγαίνει το μέρος (α), υλοποίηση των mock-ups για τον έλεγχο του δημόσιου και ιδιωτικών δικτύων.

#3 - 04/28/2011 01:29 pm - Mike Muzurakis

- Status changed from New to Assigned

- Assignee changed from Dimitris Moraitis to Mike Muzurakis

#4 - 04/28/2011 03:10 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Priority changed from Medium to High

Έχω ανεβάσει στο "Files" τα δύο εικονίδια για:

1. Public Network (Internet) --> net_internet.svg

2. Private Network --> net_private.svg

Παρακαλώ χρησιμοποιείστε αυτά

#5 - 05/03/2011 01:18 pm - Christos Psaltis

- Assignee changed from Mike Muzurakis to Christos Psaltis

- % Done changed from 0 to 80

Εδώ έχουν γίνει όλα τα γραφιστικά, μένει να λειτουργήσουν λίγο καλύτερα τα actions add, remove.

Παρακαλώ, ρίξτε μια ματιά στην εμφάνιση για να δούμε εάν βρισκόμαστεσε καλό δρόμο.

#6 - 05/04/2011 11:56 am - Christos Psaltis

- Status changed from Assigned to Feedback
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Και αυτό είναι έτοιμο

#7 - 05/04/2011 12:10 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

Όλα παίζουν μία χαρά εδώ. Δύο σημεία:

1. Τα "x" , "+" (για remove/add machine) να είναι λίγο πιο σκούρο πορτοκαλί από το κουτί και με hover να γίνονται λευκά (όπως στο mockup)

2. Να γίνεται expansion του κουτιού όχι μόνο πατώντας το "machines (2)" αλλά και όταν πατάς το εικονίδιο κάθε δικτύου

#8 - 05/04/2011 12:58 pm - Christos Psaltis

- Status changed from Assigned to Feedback

Εντάξει και με τα δύο.

#9 - 05/04/2011 01:12 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Closed

ok, closed

05/23/2023 3/3


