
Synnefo - Feature # 529

Status: Closed Priority: High

Author: Vangelis Koukis Category: Cyclades UI

Created: 05/13/2011 Assignee: Mike Muzurakis

Updated: 05/30/2011 Due date:

Subject: Αλλαγή της παλέτας χρωμάτων στο CSS

Description

Σύμφωνα με τα mockups που θα ανεβάσει ο [cven].

Related issues:

related to Synnefo - Feature # 437: Αλλαγή της παλέτας χρωμάτων Closed 04/20/2011

related to Synnefo - Feature # 535: Να φαίνονται τα παλιότερα keys στο create... Closed 05/13/2011

Associated revisions

Revision b2f2d677 - 05/22/2011 10:07 pm - Mike Muzurakis

first pass at ui redesign, Refs #529

Revision 0be5d5e7 - 05/23/2011 09:52 am - Mike Muzurakis

machines view redesign, Refs #529

Revision 40dca0e7 - 05/23/2011 10:11 am - Mike Muzurakis

fix welcome screen, hide empty terminated div, Refs #529

Revision 51f75134 - 05/23/2011 12:41 pm - Mike Muzurakis

error and success popups redesign, Refs #529

Revision 730597cd - 05/23/2011 12:52 pm - Mike Muzurakis

fix single, list view backgrounds, Refs #529

Revision d88351a5 - 05/23/2011 01:01 pm - Mike Muzurakis

fix bg on networks view, Refs #529

Revision ec5b6242 - 05/23/2011 01:09 pm - Mike Muzurakis

fix single view bg when there are no running vms, Refs #529

Revision ab710df1 - 05/23/2011 07:40 pm - Mike Muzurakis
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fix top bg on machines view, Refs #529

Revision d80013a2 - 05/24/2011 10:35 pm - Mike Muzurakis

replace machines icon on the menu, Refs #529

Revision ae9640d6 - 05/24/2011 11:02 pm - Mike Muzurakis

various css enhancements, Refs #529

Revision 20ac1f6f - 05/25/2011 12:12 pm - Mike Muzurakis

change color of views icons, Refs #529

Revision 2a4d89bf - 05/25/2011 01:20 pm - Mike Muzurakis

networks UI redesign, Refs #529

Revision fc53bd46 - 05/25/2011 01:54 pm - Mike Muzurakis

various CSS enhancements, Refs #529

Revision 7f7ad409 - 05/25/2011 02:44 pm - Mike Muzurakis

various CSS enhancements, Refs #529

Revision ba37ce04 - 05/25/2011 02:45 pm - Mike Muzurakis

Add a missing image from previous commit, Refs #529

Revision ae67bef0 - 05/25/2011 03:04 pm - Mike Muzurakis

fix success popup coming after an error popup, Refs #529

Revision b8c173bb - 05/25/2011 03:20 pm - Mike Muzurakis

attempt to fix IE < 9 opacity, Refs #529

Revision 166089c1 - 05/25/2011 03:46 pm - Mike Muzurakis

fix body background, Refs #529
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Revision f298f55f - 05/26/2011 03:32 pm - Mike Muzurakis

fix css typo, css fixes for errors,networks, Refs #529

Revision e5cf2656 - 05/27/2011 11:20 am - Mike Muzurakis

add backgrounds on body and footer, Refs #529

Revision 8b0bfe0f - 05/27/2011 12:02 pm - Mike Muzurakis

hide private networks div if there aren't any, Refs #529

Revision bd15c366 - 05/27/2011 12:31 pm - Mike Muzurakis

change multiple confirmation box bg and positioning, Refs #529

Revision a4314dd8 - 05/27/2011 12:34 pm - Mike Muzurakis

change separator color on error/success popup, Refs #529

Revision a32036c3 - 05/27/2011 12:44 pm - Mike Muzurakis

show generic text if traceback is empty, Refs #529

Revision 7ddc79fa - 05/27/2011 02:02 pm - Mike Muzurakis

hover on create new network, Refs #529

Revision a031679e - 05/27/2011 02:08 pm - Mike Muzurakis

leave a gap between multiple confirmation and main pane, Refs #529

History

#1 - 05/14/2011 03:32 pm - Mike Muzurakis

- Assignee changed from Dimitris Moraitis to Mike Muzurakis

#2 - 05/16/2011 02:14 pm - Constantinos Venetsanopoulos

έχει ανέβει mockup (https://code.grnet.gr/attachments/download/135/web_layout_0.1.0-1.png).

Για ότι απορία υπάρχει πείτε για να ξεκαθαριστεί.

#3 - 05/16/2011 02:27 pm - Constantinos Venetsanopoulos

Επιμέρους mockup για:
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1. wizard: 

https://code.grnet.gr/attachments/download/143/web_layout_0.1.0-wizard-1.png

https://code.grnet.gr/attachments/download/145/web_layout_0.1.0-wizard-2.png

https://code.grnet.gr/attachments/download/147/web_layout_0.1.0-wizard-3.png

2. error box:

https://code.grnet.gr/attachments/download/139/web_layout_0.1.0-error_overlay.png

3. password box:

https://code.grnet.gr/attachments/download/141/web_layout_0.1.0-password_overlay.png

4. console window:

https://code.grnet.gr/attachments/download/137/web_layout_0.1.0-console-template.png

#4 - 05/20/2011 02:09 pm - Mike Muzurakis

- Status changed from Assigned to Feedback

Κωνσταντίνε, σου είναι εύκολο να ανεβάσεις την πρώτη μακέτα σε svg ώστε να πάρω κάποια στοιχεία που θα χρειαστώ(εικονίδια, backgrounds κτλ)

και να μπορέσω αν χρειαστεί μέσα στο σ/κ να τα επεξεργαστώ;

#5 - 05/21/2011 05:39 pm - Constantinos Venetsanopoulos

δεν ανεβαίνει στο redmine γιατί είναι μεγαλύτερο από 5MB.

Πάρτο από εδώ με wget:

http://www.cslab.ntua.gr/~cven/web_layout_0.0.10.svg

#6 - 05/21/2011 05:39 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

#7 - 05/22/2011 10:28 pm - Mike Muzurakis

- Status changed from Assigned to Feedback

Κωνσταντίντε, για κάποιο λόγο σοτ svg αυτό λείπουν κάποια πράγματα. Θα χρειαστώ σίγουρα το εικονίδιο του machines και το μεγάλο σχέδιο του

background που είναι κάτω δεξιά και "ρέει" ανάμεσα στη μεσαία και την τελευταία γραμμή.

#8 - 05/22/2011 10:40 pm - Mike Muzurakis

Και μια ερώτηση: Θα ανέβουν mockups για το redesign των networks, list view, single view, να προχωρήσω κατα βούληση στα τελευταία 2 ή θα γίνουν

στο 0.5 αυτά;

#9 - 05/23/2011 12:56 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

Εννοείται προχωράς και στα networks και στο list view
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Τα networks γίνονται ακριβώς όπως και το standard view. Δηλαδή ίδια μπάρα πάνω πάνω δύο λευκά panes στο πάνω μπαίνει το internet στο κάτω τα

private networks. Το list view είναι ένα λευκό pane που έχει όλα τα μηχανήματα (και stopped και running),

ακριβώς όπως και στο παλιό design. Απλά αλλάζει το κουμπί create new για να είναι ίδιο με το standard view.

Kάποιες πρώτες παρατηρήσεις που βλέπω:

1. Το πάνω λευκό pane δεν πρέπει να είναι κολλημένο στη μπλε μπάρα του menu. Πρέπει να αφήνει απόσταση (Ίση με την απόσταση που αφήνουν τα

δύο λευκά panes όταν υπάρχουν stopped μηχανήματα)

2. Tα confirmation boxes δεν πρέπει να είναι γκρι αλλά ίδιο χρώμα με το hoverbox. Τα κουμπιά "Cancel" να έχουν border ίδιο χρώμα με τη μπάρα του

μενού (και να γεμίζουν με αυτό το χρώμα κατά το hover)

3. To κουμπί για standard/list/single view να έρθει και αυτό στη σωστή παλέττα μπλε.

Όσον αφορά στο wizard:

1. Τα Image/Flavor/Name να γίνονται λευκά και όχι μπλε όταν βρισκόμαστε στο αντίστοιχο step.

2. Το χρώμα του hover στα μπλε κουτιά "Cancel/Back/Next" να είναι το χρώμα του επιλεγμένου κουτιού "system images" 

3. To επιλεγμένο image στη λίστα του step 1 να γίνεται ίδιο χρώμα με το hoverbox και να μην αλλάζει σε γκρι.

Όσον αφορά στη μπάρα του menu:

1. Κατά το hover πάνω από τις επιλογές (τις μη active):

   a. H μπάρα στο σημείο της επιλογής γίνεται ίδιο χρώμα με το backround (σαν να χάνεται το τετραγωνάκι πάνω από το οποίο γίνεται το hover

   b. Ταυτόχρονα αλλάζει το λεκτικό στην αντίστοιχη επιλογή πάνω από την οποία έγινε το hover αλλά οχι λευκό. Μπλε σκούρο σαν την πάνω πάνω

μπάρα του header. Λευκό γίνεται αν πατηθεί τελικά η επιλογή, έτσι ώστε τα λευκά γράμματα να δηλώνουν το active tab

2. Κατά το hover πάνω από την active επιλογή δεν γίνεται τπτ.

3. Τα εικονίδια δεν επηρεάζονται είτε είναι active είτε δεν είναι.

#10 - 05/23/2011 01:03 pm - Constantinos Venetsanopoulos

Έχουν ανέβει στο clip_art.tar.gz file καινούρια εικονίδια για τα on και off machines. (clip_art/os_machines/design_3/*). Χρησιμοποίησε αυτά αν θες.

Στη μπάρα θα μπει το εικονίδιο: unknown_machine-on

#11 - 05/24/2011 11:03 pm - Mike Muzurakis

Νομίζω πως έχουν γίνει όλα εκτός από την αλλαγή των χρωμάτων των εικονιδίων αλλαγής view (σημείο 3 από την 1η λίστα). Αυτό θα γίνει αύριο.

#12 - 05/25/2011 12:17 pm - Constantinos Venetsanopoulos

Γενικά είμαστε καλά. Μερικές παρατηρήσεις:

α.wizard:

1.To "Images" να έρθει πιο κοντά στο "1" 

2.Τα "Image/Flavor/Name" να γίνουν λίγο πιο μεγάλα

3.Τα "Image/Flavor/Name" δεν είναι πλέον ευθυγραμμισμένα με το κάτω μέρος του μπλε κουτιού (blended στο λευκό background), αλλά στη μέση του

κουτιού (firefox4 + opera11 σε debian)

4.To progress gif μέσα στο Create New button πρέπει να γίνει λίγο πιο αργό και σε τόνους του πορτοκαλί και όχι του μπλε

β.error box:

1.Όχι "!" στο τέλος του "Error" 

2.Τα μεγέθη fonts να μείνουν ως έχουν, αλλά να διαχωριστεί το μήνυμα από την επικεφαλίδα και τα action/error code.

3.Να προστεθεί κάτω από το error code και πεδίο "Details" κίτρινο υπογραμμισμένο, που πατώντας το να γίνεται expand το box και να σου δίνει το
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error traceback

4.Να ανέβει όλο το κουτί λίγο πιο πάνω στη σελίδα.

γ.passwd box:

1.To περιεχόμενο και τα πορτοκαλί είναι πολύ blurry σαν να έχει μπει άλλο layer με opacity από πάνω. Κάτι πρέπει να έχει γίνει με το transparent

λευκό κουτί πίσω από τα γράμματα.

2.Να ανέβει όλο το κουτί πιο πάνω στη σελίδα.

3.Σοβαρό bug: Όταν το wizard ανοίξει αφότου έχει κλείσει ένα error box το passwd box που βγαίνει μετά ενώ λέει success είναι κόκκινο (ίδιο με το

error) και ενώ έχει σωστή επικεφαλίδα ("Your new machine is now buidling... (this might take a few minutes)") το περιεχόμενο είναι ίδιο με το

περιεχόμενο του προηγούμενου error box.

δ.console window:

Εδώ δεν βλέπω να έχει γίνει τίποτα

ε.για το uploaded svg:

Στο uploaded svg υπάρχει η εικόνα του background που θές απλά είναι σε άλλο layer. Δες όλα τα layers. Επίσης να σημειώσω ότι για να φαίνεται

σωστά πρέπει το pane των stopped μηχανημάτων να έχει transparency για να φαίνεται από πίσω το γραφικό (όπως στο mockup). Τα καινούρια

εικονίδια των machines υπάρχουν στο clip_art.tar.gz όπως σου λέω στο 10

στ.networks tab:

1. Το networks πρέπει να γίνει ίδιο με το machines.

2. Φεύγουν όλα τα mauve, το Create New + button γίνεται ίδιο με το Create New του machines και υπάρχουν δύο ξεχωριστά panes και εδώ, το πάνω

που θα περιέχει μόνο το Internet, και το κάτω που θα περιέχει τα Private Networks

ζ.menu bar:

1.Η μπάρα του menu είναι οκ, απλά νομίζω ότι είναι καλύτερο τα γράμματα να είναι πάντα άσπρα γιατί το σκούρο μπλε φαίνεται σαν να είναι

απενεργοποιημένα.

2.Τα γράμματα πρέπει να στοιχιστούν πιο σωστά. Το μέγεθος είναι καλό αλλά χάνουν προς τα πάνω και το "disks" χάνει και προς τα αριστερά πολύ.

Τέλος όπως είπες και συ: τo κουμπί για standard/list/single view να έρθει και αυτό στη σωστή παλέττα μπλε, και να στοιχιστεί με το πάνω μέρος του

Create New button

#13 - 05/25/2011 03:16 pm - Mike Muzurakis

Update. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τα:

α:1,2,3

β:1

γ:1,3

στ

ζ

Στο β2 εννοείς να αυξηθεί η απόσταση ανάμεσα π.χ. στο error που πετάει το console το "Could not allocate VNC console port" από το ErrorCode;

Στο στ τα private networks θα έχουν opacity όπως τα stopped machines ή θα είναι solid;

#14 - 05/25/2011 03:47 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- File wizardwordwrap.png added

οκ ολα όσα έκανες update.
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Τα private networks είναι solid. Και το button "Create New +" να γίνει ακριβώς ίδιο με το machines (μαύρο font). Aν μπορεί να μην κάνει καν reload το

button ακόμα καλύτερα.

Στο β2 εννοώ: να αυξηθεί η απόσταση μεταξύ του μηνύματος (Couldn't blah blah..) και από την διαχωριστική γραμμή του τίτλου και από τα

action/errorcode/details που είναι από κάτω. Δηλαδή να ξεχωρίζει:

1. τιτλος (Something has gone...)

2. error message (Couldn't...)

3. ola ta kitrina mazi (action/errorcode/details)

Επίσης κάτι που παρατήρησα με το παλιό layout του wizard που συμβαίνει όμως και στον καινούριο:

Όπως θα δεις εδώ:

wizardwordwrap.png

δεν γίνεται σωστό wrapping του description όταν αυτό είναι μεγάλο.

Δεν πειράζει τα Images να έχουν διαφορετικό υψος στη λίστα, αλλά θα πρέπει το wrapping του description να γίνεται σωστά. Η δευτερη

(τριτη/τεταρτη) γραμμή πρέπει να ξεκινάει εκεί που ξεκινάει και η πρώτη και όχι κάτω από το radio button.

Επίσης: 

Στα confirmation boxes τα buttons "Confirm/Cancel" δεν πρέπει να έχουν γκρι fill (αυτό πρέπει να έχει ξεμείνει από πριν). Το fill πρέπει να είναι ίδιο

χρώμα με το hoverbox, ώστε να φαίνεται μόνο το border του button

#15 - 05/26/2011 04:57 pm - Mike Muzurakis

- Status changed from Assigned to Feedback

Εδώ πρέπει να μαστε οκ σε όλα εκτός από το background.

#16 - 05/27/2011 11:12 am - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

Γενικά είμαστε οκ. Παρατηρήσεις:

a.wizard:

1.To wrapping συνεχίζει να μην είναι σωστό. Μπορεί εγώ να μην το εξήγησα σωστά. Όταν είπα να ξεκινά από την αρχή της γραμμής δεν εννοούσα

κάτω από το radio button. Αρχή της γραμμής εννοώ την αρχή του name του image. Κάτω από το radio button και το εικονίδιο ΔΕΝ πρέπει να υπάρχει

κείμενο. Το wrapping θα γίνεται left aligned από εκεί που ξεκινά και το ονομα του image.

2.To progress gif να γίνει σε τόνους του πορτοκαλί.

β.error box:

Οι αποστάσεις και τα fonts είναι σωστά.

1.Μέσα στο expanded box του details πρέπει να φαίνεται το περιεχόμενο του πεδίου details (αυτή τη στιγμή το traceback δηλαδή)

γ.passwd box: OK

δ.networks tab:

1.Όταν δεν υπάρχουν private networks να μην φαίνεται το δεύτερο pane, αλλά μόνο το πρώτο.

ε.Η "Confirm all" μπάρα που βγαίνει κάτω κάτω να έχει χρώμα το σκούρο μπλε του πάνω πάνω header και μέγεθος ίσο με τη menu bar. Επίσης να

αφήνει απόσταση ίση με αυτή που αφήνει η menu bar από το πρώτο pane. Η "Confirmation all" μπάρα βγαίνει κάτω από το τελευταίο pane και μένει

κολλημένη στο κάτω μέρος του visible όταν ο χρήστης αρχίσει να scrollarei (όπως ήταν και πριν δηλαδή)
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στ.Επίσης βλέπω ότι και στο passwd box και στο error box άλλαξε χρώμα η λεπτή οριζόντια γραμμή που χωρίζει τον τίτλο από το περιέχομενο του

παραθύρου (πορτοκαλίζει). Ας γίνει όπως ήταν πριν (αχνο μπλε).

#17 - 05/27/2011 11:28 am - Mike Muzurakis

- Status changed from Assigned to Feedback

Οκ και τα backgrounds.

Στο a1 πειράζοντας μέσω firebug το description, το wrapping μου γίνεται σωστά σε firefox 4,ubuntu. Θα δοκιμάσω να αλλάξω κάπως τo description

των images να δω αν αλλάζει κάτι.

Στο b1 πάλι σε firefox, ubuntu όταν πατάω στο Details γίνεται expand από κάτω του και μέσα έχει το περιεχόμενο του traceback. Στο δικό σου έχει

διαφορετική συμπεριφορά;

#18 - 05/27/2011 12:19 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

To background είναι πολύ ωραίο αλλά βγαίνει μες τη μέση. Το footer μαζί με το γραφικό πρέπει να κολλάει στο κάτω μέρος της σελίδας.

Το wrapping συνεχίζει να είναι λάθος σε μένα (firefox4 + opera11 σε debian 6.0.1). Η περιγραφή πρέπει να ξεκινάει ακριβώς κάτω από το όνομα (όπως

σωστά κάνει στο παραπάνω attachment, αλλά και οι υπόλοιπες γραμμές (2+) να ξεκινάνε από κει).

Οκ το details, απλά όταν δεν υπάρχουν details (π.χ. στο 502) πρέπει να βγάζει μέσα το expanded box "Νο advanced details provided" μεταφράσιμο.

Επίσης βλέπω ότι το wizard ξεκινάει πολλές φορές χωρίς να μαυρίσει το background

#19 - 05/27/2011 01:36 pm - Constantinos Venetsanopoulos

Hover πρέπει να υπάρχει και στο "Create New +" του networks tab

#20 - 05/27/2011 02:28 pm - Mike Muzurakis

Εδώ μέχρι στιγμής πρέπει να χουν γίνει όλα εκτός από το wrapping και το positioning του footer/main div (το οποίο είναι μάλλον το ίδιο ζήτημα με το

ticket #501.

#21 - 05/27/2011 03:02 pm - Constantinos Venetsanopoulos

Είναι όπως τα λες, κάνε μόνο λίγο πιο αχνή την διαχωριστική μπλε του τίτλου στο error box και passwd box (καντην όπως είναι και στο metadata

overlay).

Πάμε για wrapping και positioning του footer :)

#22 - 05/27/2011 09:43 pm - Mike Muzurakis

Οκ και το positioning (θα μεταφέρω την ίδια τεχνική και στο console template αύριο).
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Όντως στον opera δεν κάνει wrapping. Στον chrome και σε Firefox 4 κάνει. Θα το κοιτάξω κι αυτό αύριο.

#23 - 05/28/2011 01:35 pm - Mike Muzurakis

- File opera.png added

- Status changed from Assigned to Feedback

Κωνσταντίνε, εμένα μου παίζει και στον opera σωστά. Κάνω attach και ένα screenshot από opera, για να είμαστε βέβαιοι οτι μιλάμε για το ίδιο

πράγμα.

Δοκίμασε κι εσύ ένα shift+refresh μήπως έχει κασάρει κάποιο css.

#24 - 05/30/2011 10:04 am - Constantinos Venetsanopoulos

- File wizardwordwrap3.png added

To positioning είναι οκ.

Συνεχίζω να έχω το ίδιο πρόβλημα wrapping και σε firefox4 και σε opera 11.11 σε debian, αλλά και σε safari και chrome σε Mac OS Snow Leopard.

Το wrapping πρέπει να γίνεται ακριβώς όπως φαίνεται στο δικό σου screenshot, αλλά δυστυχώς σε όλα τα παραπάνω που σου γράφω γίνεται λάθος

όπως φαίνεται στο δικό μου screenshot :(

Επίσης το "cancel" στο πρώτο step του wizard είναι στο χρώμα του hover και όχι στο χρώμα του "next"

#25 - 05/30/2011 10:04 am - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

#26 - 05/30/2011 10:19 am - Constantinos Venetsanopoulos

- % Done changed from 0 to 90

#27 - 05/30/2011 11:55 am - Mike Muzurakis

- Status changed from Assigned to Feedback

Κωνσταντίνε, ξαναδοκίμασε μία τώρα μετά το commit:1afb8150

#28 - 05/30/2011 01:36 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

Τώρα είμαστε οκ με το wrapping!

Δες μόνο το χρώμα του cancel στο wizard και βλέπω ότι πάλι εμφανίστηκε το παλιό πρόβλημα που τα buttons στα step 2 και 3 είναι ελάχιστα πιο

ψηλά από τα buttons στο step 1.

Δες τα λίγο για να το κλείσουμε επιτέλους αυτό το ticket :)

#29 - 05/30/2011 03:08 pm - Mike Muzurakis

- Status changed from Assigned to Feedback
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πρέπει να ναι οκ και αυτά.

#30 - 05/30/2011 03:55 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Closed

Δεν βλέπω να υπάρχει άλλο πρόβλημα, το κλείνω

Files
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