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Στο παράθυρο console υπάρχει μία λευκή γραμμή πάνω από το footer

Description
Στο παράθυρο console υπάρχει μία λευκή παχιά γραμμή μεταξύ του τέλους του java applet και του footer. Αυτό πρέπει να συμβαίνει
γιατί το java applet δεν φτάνει μέχρι το footer και από πίσω φαίνεται το λευκό body.
To java applet πρέπει να φτάνει μέχρι το footer. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ java applet και footer (όπως είναι τώρα).
Related issues:
related to Synnefo - Feature # 391: Κονσόλα VNC στο GUI

Closed

04/06/2011

History
#1 - 06/08/2011 10:43 am - Vangelis Koukis
- Target version set to v0.5
#2 - 06/10/2011 02:19 pm - Markos Gogoulos
- Assignee changed from Christos Psaltis to Markos Gogoulos
#3 - 06/17/2011 04:03 pm - Markos Gogoulos
Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να ανοίγει η κονσόλα, γιατί τώρα δεν μπορούμε να δούμε πώς εμφανίζεται.
Μπορούμε με κάποιο τρόπο να έχουμε πρόσβαση στο μηχάνημα που εμφανίζει η κονσόλα?

#4 - 06/17/2011 04:03 pm - Markos Gogoulos
- Status changed from Assigned to Feedback
#5 - 06/23/2011 03:13 pm - Vangelis Koukis
- Status changed from Feedback to Assigned

Για να πάρεις console δες την εγκατάσταση του Κωνταντίνου που τρέχει εδώ:
http://62.217.120.67:8001
Από εξωτερικό μηχάνημα δεν γίνεται να δεις console, γιατί απαιτείται εγκατάσταση του authentication proxy και απευθείας πρόσβαση στους κόμβους
του Ganeti όπου εκτελούνται τα μηχανήματα.
Για να πάρεις console χρειάζεται να προσθέσεις στο /etc/hosts:
62.217.120.67 store67
γιατί το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν έχει σωστό DNS entry αυτή τη στιγμή.
Αν βρεις τι φταίει, το διορθώνεις κι ο cven κάνει git pull όταν είναι για την τελική δοκιμή.
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#6 - 06/24/2011 06:27 pm - Markos Gogoulos
- Status changed from Assigned to Feedback

Οκ βλέπω την console στο http://62.217.120.67:8001. Η λευκή γραμμή δεν εμφανίζεται από default, παρά μόνο όταν μικρύνω το παράθυρο με (ctrl -).
Επίσης ανοίγω ένα desktop (ubuntu 11) και μου εμφανίζει λιγότερη απο τη μισή οθόνη σε height. Μήπως έχει να κάνει με την ανάλυση του applet η
οποία πρέπει να μικρύνει?

#7 - 06/24/2011 06:39 pm - Vangelis Koukis
- Status changed from Feedback to Assigned

Markos Gogoulos wrote:
Οκ βλέπω την console στο http://62.217.120.67:8001. Η λευκή γραμμή δεν εμφανίζεται από default, παρά μόνο όταν μικρύνω το παράθυρο με
(ctrl -).

Στο δικό μου μηχάνημα (1920x1080) εμφανίζεται πάντα.
Επίσης ανοίγω ένα desktop (ubuntu 11) και μου εμφανίζει λιγότερη απο τη μισή οθόνη σε height.

Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς εδώ.
Μήπως έχει να κάνει με την ανάλυση του applet η οποία πρέπει να μικρύνει?
Το αντίθετο. Η ανάλυση του applet πρέπει να μεγαλώσει. Για την ακρίβεια:
- Το popup βγαίνει σε όλη την οθόνη, όπως κάνει τώρα, με βάση την ανάλυση του χρήστη.
- το applet πιάνει όλο το διαθέσιμο χώρο, το WIDTH και το HEIGHT του ρυθμίζονται ώστε να πιάνει όλο το διαθέσιμο χώρο ακριβώς.
Το applet είναι φτιαγμένο για να είναι ακριβώς το μπλε του φόντου, και να φαίνεται ωραίο ανεξάρτητα από την πραγματική ανάλυση του remote
μηχανήματος. Οπότε, η άσπρη γραμμή κι ο άχρηστος χώρος που πιάνει φεύγει, το applet γίνεται τόσο μεγάλο ώστε να καλύπτει όλο το διαθέσιμο
χώρο στο παράθυρο [τον γεμίζει το ωραίο σκούρο μπλε του φόντου], το παράθυρο είναι τόσο μεγάλο ώστε να πιάνει όλη την οθόνη, όπως κάνει και
τώρα.

#8 - 06/27/2011 05:35 pm - Christos Psaltis
- Assignee changed from Markos Gogoulos to Mike Muzurakis
#9 - 06/27/2011 07:26 pm - Christos Psaltis
- Status changed from Assigned to Feedback

Έκανα μια δοκιμή για αυτό στο commit:9623c1f3. Στο δικό μου pc φαίνεται οκ, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι λύθηκε το πρόβλημα. Μπορεί να
το δοκιμάσει κάποιος ακόμη και να μου πει;

#10 - 06/28/2011 10:22 am - Constantinos Venetsanopoulos
- Status changed from Feedback to Assigned
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δεν παίζει σωστά, έχει γίνει ακόμη μικρότερο το παράθυρο

#11 - 06/28/2011 02:06 pm - Christos Psaltis
- Status changed from Assigned to Feedback
- Assignee changed from Mike Muzurakis to Christos Psaltis

Στο commit:e996a0af αφαίρεσα το footer της κονσόλας με css, ώστε να μπορεί να προστεθεί εύκολα ξανά στο μέλλον.

#12 - 06/28/2011 02:35 pm - Constantinos Venetsanopoulos
- Status changed from Feedback to Assigned

Πρόσθεση μηνύματος στο πάνω μέρος και νέο logo:
https://code.grnet.gr/attachments/download/223/web_layout_0.1.2-console_template.png

#13 - 06/28/2011 05:09 pm - Christos Psaltis
- Status changed from Assigned to Feedback

Προστέθηκαν τα στοιχεία που φαίνονται στο mockup

#14 - 06/28/2011 06:10 pm - Constantinos Venetsanopoulos
- Status changed from Feedback to Closed

ok, closed
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