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Subject: To status τόσο στο machines tab όσο και στο networks tab δεν είναι στοιχισμένο με το όνομα

Description

To status τόσο στο machines tab όσο και στο networks tab είναι πιο ψηλά από το αντίστοιχο όνομα της κάθε οντότητας. Η στοίχιση

πρέπει να γίνει όπως έχουμε πει:

  1 γραμμή          +--------+     Όνομα machine / Όνομα network       Status

  2 γραμμή          |  icon  |     IP / Κενό στο net                   4 κουτιά

  3 γραμμή          |        |                                         +---+

  4 γραμμή          +--------+     Επιλογές                            +---+   <---- progress gif (3,4 γραμμή)

Associated revisions

Revision 27bfae04 - 06/10/2011 08:56 pm - Markos Gogoulos 

ui style fix

Refs #645

Revision 9b220caf - 06/13/2011 05:39 pm - Markos Gogoulos 

fix ui css

Refs #645

Revision 4dea3ff7 - 06/14/2011 03:31 pm - Markos Gogoulos 

ui changes

status goes on the same line with the name, on networks

and machines tabs

Refs #645

History

#1 - 06/07/2011 12:37 pm - Vangelis Koukis

- Target version set to v0.5

#2 - 06/10/2011 02:14 pm - Markos Gogoulos

- Assignee changed from Christos Psaltis to Markos Gogoulos

#3 - 06/10/2011 08:58 pm - Markos Gogoulos

- Status changed from Assigned to Feedback
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Κατέβηκαν το status στο machine view, και το network name/network type στο networks. Είναι οκ?

#4 - 06/13/2011 02:16 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

Κατέβηκε το status αλλά τώρα φαίνεται σαν να έχει χαθεί η τρίτη γραμμή και να έχουμε σύνολο 3 γραμμές αντί για τέσσερις. Ίσως θα πρέπει αντι να

κατέβει το status να ανέβουν λίγο τα "name/ip" ή να κατέβει πιο κάτω το show disks

#5 - 06/13/2011 05:41 pm - Markos Gogoulos

- Status changed from Assigned to Feedback

Έχει ανέβει λίγο το ip και κατέβηκε το show disks. Πώς φαίνεται τώρα?

#6 - 06/13/2011 08:47 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

Στο machines είναι οκ, στο networks δεν είναι σωστά στοιχισμένο. Φαίνεται από τις αποστάσεις όταν ανάψει το hoverbox

#7 - 06/14/2011 02:51 pm - Markos Gogoulos

- Status changed from Assigned to Feedback

έγινε η αλλαγή.

#8 - 06/14/2011 02:56 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Assigned

ok στο internet στα private παραμένει το πρόβλημα

#9 - 06/14/2011 03:33 pm - Markos Gogoulos

- Status changed from Assigned to Feedback

διορθώθηκε στο private και στο public που ήταν ενα pixel πιο πάνω. Πρέπει να είναι οκ

#10 - 06/14/2011 03:37 pm - Constantinos Venetsanopoulos

- Status changed from Feedback to Closed

ok, closed
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