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Sammanfattning
I en kontorsbyggnad i USA använder kontorsutrustningen ungefär 7% av den totala energiförbrukningen.
Detta är en relativt låg siffra, men det finns fortfarande anledning att minska energiförbrukningen. En
tredjedel av den potentiella besparingen går förlorad då de hjälpmedel som finns för att kontrollera
energiförbrukningen, power management, är svåra att finna eller inkonsekventa. 

Kärnpunkten i projektet ”Power Management Controls” är att arbeta fram en frivillig standard, som
tillverkare av kontorsutrustning kan använda sig av vid design av de gränssnitt som är en viktigt del
i användandet av power management. Gränssnitten är ofta gömda eller inkonsekventa och förvirrande,
vilket gör det svårare för användaren att bruka sin utrustning på ett effektiv ätt. Genom att införa en
standard ska ett ökat användande av power management och mer sparad energi uppnås, då ett
konsekvent gränssnitt gör det lättare för användaren att aktivera och använda power management. 

Standarden innehåller i grova drag sex punkter som beskriver vad som kan göras för att ett
konsekvent gränssnitt ska erhållas. Dessutom behandlar standarden den del som man inom projektet
kallar ”Dynamic Behavior”, som visar hur de olika gränssnitten arbetar, både tillsammans och enskilt. 

Detta examensarbete syftar till att studera projektet ”Power Management Controls” och på så sätt få
en ökad kunskap om vad som kan göras för att spara med energi.
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Summary
In an office building in the US the office equipment uses about 7% of the total electricity use. Even
though this is a low number, there is still a reason to save more energy, especially since one third of the
energy savings are lost when power management is not enabled. 

The core in the project ”Power Management Controls” is to develop a voluntary standard, The User
Interface Standard, that manufacturers of office equipment can use as a reference when they develop
new equipment and design new interfaces. The interface is an important part of the use of power
management and doing this should increase the use of power management and save more energy. The
interfaces are ofter hidden or inconsistent and confusing, which makes it harder for the user to
understand power management. A more consistent interface makes it easier for the user to understand
the meaning of an interface and power management itself

The standard consists of six different parts, which describe what can be done to achieve a consistent
interface. The standard also describes the part of the project called Dynamic Behavior. This part is
concentrating on the interfaces and the behavior of the device over time, which is important for the user
to understand. 

The purpose of this degree project is to study and participate in the project ”Power Management
Controls”, and to understand what is being done to save more energy. 
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Inledning
I en kontorsbyggnad använder kontorsutrustningen ungefär 7% av den
totala energiförbrukningen. Denna siffra är relativt låg och visar att det
redan sparas en betydande del energi tack vare de hjälpmedel som finns för
att kontrollera energiförbrukningen i kontorsutrustningen, ”power
management” och som aktiveras genom automatik. Trots detta går över en
tredjedel av den energi som skulle kunna sparas förlorad, då inte power
management används eller fungerar korrekt. Ett av de största problemen är
att de användargränssnitt, som är till för att ha kontroll över power
management och som finns på utrustningens hårdvara, mjukvara och i
manualer inte är konsekventa från produkt till produkt. 

Målet med projektet ”Power Management Controls” är att arbeta fram en
frivillig standard som så småningom ska implementeras hos tillverkarna av
kontorsutrustning, där de kan följa de riktlinjer som standaren ger och som
visar hur ett konsekvent gränssnitt bör se ut. På detta sätt är det lättare för
användaren att förstå de olika gränssnittens funktioner. Detta ska så
småningom leda till ett ökat användande av power management och mer
sparad energi.  

Bakgrund
Arbetet med projektet ”Power Management Controls” påbörjades år 2000.
Tidigare studier av energiförbrukningen i kontorsutrustning visade att
onödigt mycket energi förbrukades på grund av dåligt användande av power
management. Med detta som grund påbörjades projektet, där målet är att
öka användandet av power management genom att införa en standard som
ska göra användargränssnitten mer konsekventa.

Syfte
Detta examensarbete syftar till att studera det framskridande arbetet med
projektet ”Power Management Controls” och på så sätt få en ökad förståelse
för vad som kan göras för att spara energi i kontorsutrustning. 

Mål
Målet med denna studie är att få en ökad kunskap om power management
och om projektet ”Power Management Controls” i sig. Genom att få ökad
kunskap, kan material tas fram för att sprida information om projektet.
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Metod
Projektet ”Power Management Controls” bedrivs på Lawrence Berkeley
National Laboatory i Berkeley, USA. För att få förståelse och kunskap om
projektet och power management kommer studierna att bedrivas på LBNL i
Berkeley under sex månader, då med start i mars 2002. Studierna avslutas i
augusti 2002 när redovisning och inlämning av rapporten sker till
examinator Göran Bryntse.

För att få en insikt i projektet, kommer redan publicerat material att
studeras. Dessutom kommer information erhållas i form av muntlig kontakt
med handledare Bruce Nordman. Det grafiska material som är en del av
detta examensarbete kommer att arbetas fram i nära samarbete med Bruce
Nordman. 

Genom att följa med på möten, med anknytning till projektet, kan arbetet
med projektet följas på ett mer verkligt sätt.  

Avgränsningar
Examensarbetet kommer till största delen att behandla projektet ”Power
Management Controls” i sig. Dessutom kommer det grafiska arbetet som har
en betydande del i examensarbetet att redovisas i denna rapport.  

Tidsplan
Examensarbetet kommer att pågå under ca fem månader, med start i slutet
av mars och pågå till slutet av augusti. I augusti kommer redovisning och
rapportinlämning att ske för examinator Göran Bryntse, på plats på
Lawrence Berkeley National Laboratory.

Finansiering
Detta examensarbete stöds ekonomiskt av Svenska Energimyndigheten.
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Genomförande

1 Power Management 
Genom att kontrollera energiförbrukningen med hjälp av power management
och dess gränssnitt kan användaren spara både energi och pengar vid bruk
av sin kontorsutrustning. Då power management ofta är inaktivt i många
apparater, förbrukas onödigt  mycket energi. Genom att införa förbättrade
gränssnitt som är framarbetade för användarens bästa, kan detta problem
lösas. Här förklaras termen ”power management” och vad ett gränssnitt är.

1.1 Termen ”Power management” 
Power management minskar energiförbrukningen när utrustningen inte är i
aktivt bruk. Power management är alltså ett sätt att med hjälpmedel av olika
slag, i detta fall ett användargränssnitt, kontrollera energiförbrukningen.
Genom att bruka power management kan använadaren få t ex datorn att gå
ner i ett viloläge efter ett visst antal minuter eller få den att vakna upp efter
att ha varit i ett stanbyläge. 

Power management i kontorsutrustning sparar som tidigare nämnt redan
en stor del energi, men en tredjedel går förlorad när power management inte
fungerar korrekt. När designen på gränssnitten är olika från produkt till
produkt är det svårt för användaren att förstå vilken funktion och vilken
betydelse det specifika gränssnittet har för apparaten. Tidigare erfarenheter
från liknande produkter (men av olika tillverkare) är ingen garanti för att
användaren ska förstå vad som kan förväntas vid bruk av de olika
gränssnitten. Här kan det i stället krävas att användaren läser i produktens
manual, vilket många drar sig för att göra. När power management
missbrukas förbrukas en onödig mängd energi. 

1996 uppskattade EPA (US Enviromental Protection Agency) att ungefär
70% av alla nya datorer och nästan 100% av alla skärmar som sålts har
möjlighet till power management. Power management spar dock bara energi
om det är aktiverat. Förhindrad power management kan bero på t ex när
kontinuerliga signaler skickas ut till en apparat, vilket förhindrar den att gå
ner i ett sleepläge och därmed alltså förbrukar en onödig mängd energi.
Andra förhinder kan vara när apparaten genomgår någon form av service,
vilket kan störa power management och på så sätt göra det inaktivt. Därför
är det viktigt att användaren vet hur power management återaktiveras, för
att så mycket energi som möjligt ska sparas. 
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1.2 Gränssnitt
Ett gränssnitt är ett hjälpmedel för användaren att kommunicera med sin
apparat och manövrera sig genom apparatens olika funktioner på ett logiskt
sätt. Gränssnitten är en viktig del i användandet av power management, där
den främsta uppgiften är att spara energi. En enhetlig design på
gränssnitten från produkt till produkt gör det lättare för användaren att
förstå dess betydelse. 

Ett gränssnitt kan bestå av termer, symboler, brytare och indikatorer, där
brytare och indikatorer ofta finns i kombination med en symbol eller en term.
Gränssnitten kan finnas på hårdvaran, på displayer eller fjärrkontroller av
olika slag, men även i manualer och andra dokumentationer. De kan också
förekomma i mjukvarans kontrollpaneler och dylikt, då ofta som en
upprepning av tidigare förekommande gränssnitt. På många apparater
saknas indikatorer som talar om i vilket tillstånd den befinner sig, vilket gör
det svårt för användaren att avgöra ifall power management är aktiverat
eller inte. 

1.3.1 Termer
De typer av gränssnitt som består av termer, talar om för användaren genom
att förmedla med ord, vilken funktion som det specifika gränssnittet har.

1.3.2 Symboler
Symboler är bilder av olika slag som förmedlar de olika gränssnittens
betydelse. 

1.3.3 Indikatorer
Indikatorns uppgift är att signalera med färger vilket tillstånd apparaten
befinner sig i. Det är därför viktigt att användaren klart och tydligt kan
urskilja de olika färgerna för att missförstånd skall undvikas.

1.3.4 Brytare
For att användaren ska förstå brytarens funktion, finns det ofta en symbol
eller en term i närheten som förmedlar detta.
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2 Behovet av en standard
Ett stort problem idag är att de användargränssnitt som finns på
kontorsutrustningen är inkonsekventa och förvirrande och kan ibland vara
svåra att hitta. Dessutom är användandet av power management alldeles för
lågt, med tanke på att de flesta av dagens apparater har möjlighet till att
kontrollera energiförbrukningen med hjälp av just power management. 

2.1 Bakgrund till projektet
Arbetet med projektet ”Power Management Controls” påbörjades hösten
2000, där initiativtagarna var Alan Meier och Bruce Nordman. Tidigare
studier av energiförbrukningen i kontorsutrustning visade att onödigt
mycket energi  förbrukas då power management inte utnyttjas på ett korrekt
sätt, ofta beroende på förhinder av något slag. 

Eftersom en persons första kontakt med en energikrävande produkt är
genom ett gränssnitt, är det viktig att dessa är konsekventa och lätta att
förstå. Kärnpunkten i projektet ”Power Management Controls” är att arbeta
fram en frivillig standard, för hur gränssnitten bör se ut och vilken betydelse
de bör ha. Målet med projektet är att spara energi genom ett ökat
användande av power management. Detta ska uppnås genom att det
existerande power management som redan finns i kontorsutrustningen görs
mer lättåtkomliga  och därmed lättare kan aktiveras. Genom att arbeta fram
en frivillig standard som gör de gränssnitt som är en viktig del av power
management mer konsekventa, skall ett ökat användande av power
management uppnås. Denna standard kan tillverkare av kontorsutrustning
sedan använda sig av som referens vid design av produkter och dess
gränssnitt. 

Arbetet med projektet, som sponsras av PIER, Public Interest Energy
Research program, kommer att pågå till slutet av 2002 på Lawrence
Berkeley National Laboratory i USA. 
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2.2 Potentiella besparingar
När power management används korrekt kan mycket pengar sparas. År 2000
förbrukade kontorsutrustningen i USA ungefär 71 TWh/år som i pengar
betyder $5.7 miljarder. Här sparades dock $1,8 miljarder genom att power
management brukades korrekt och på så satt sparade energi. Ytterligare $1.3
miljarder skulle kunna sparas om all utrustning, med förmåga till power
management, utnyttjades på rätt sätt. Den årliga energiförbrukningen för
konsumentelektonik uppskattas till 75 TWh, enligt en rapport av Rosen,
Meier&Zandelin, 2000. Nedan i diagrammen åskådligörs energikonsumtionen,
besparingar och potentiella besparingar.
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2.3 Svåråtkomliga gränssnitt
På många apparater är Power Management Controls så pass svåra att hitta
att användaren inte bryr sig om att försöka hitta dem. Ibland kan de vara
skyddade bakom ett lösenord och i vissa datorer finns de i BIOS (Basic Input
Output System), vilket kan vara skrämmande och svårt att komma åt. I vissa
fall saknas också ett hjälpmedel, som t ex en indikator som visar att
apparaten befinner sig i ett lågenergiläge (sleep). Tanken är att standarden
ska hjälpa till att sänka energiförbrukningen, då ett förbättrat
användargränssnitt gör det enklare för användaren att bruka power
management.

2.4 Standardens inriktning
Inom projektgruppen har det bestämts att standarden i första hand ska
inrikta sig på de så kallade ”hårda” gränssnitten. Det betyder att det är
termer, symboler, brytare och indikatorer som finns på den hårda delen av
utrustningen, hårdvaran, som kommer att behandlas. Det finns flera orsaker
till varför projektet koncentrerar sig på just dessa delar. Den främsta
anledningen är att det är dessa gränssnitt som användaren först kommer i
kontakt med. De finns dessutom på de flesta typer av utrustning och är lätta
att anpassa i förhållande till varandra och andra typer av gränssnitt.

Gränssnitt placerade utanpå apparaten, på displayen, i manualer eller i
andra former av dokumentationer. Gränssnitten förmedlar till användaren
vilket läge apparaten befinner sig i, vilken funktion en brytare har eller
vilken effekt en automatisk inställning har för apparaten.
Dokumentationerna kan finnas som traditionella, tryckta manualer eller i
mjukvaran på apparaten. Det är i första hand kontorsutrustning som
behandlas, men i framtiden kan det också finnas anledning att resultatet av
arbetet med projektet används på andra typer av elektronisk utrustning. 

2.5 Frivillig standard
Den framarbetade standarden ska vara frivillig. Finns det anledning att
frångå standarden och utforma produktens gränssnitt på annat sätt skall
detta göras. Standarden ska fungera som en riktlinje som gör att
gränssnitten liknar varandra från produkt till produkt, då de är designade
efter samma mall. Gränssnitten kan varieras något, men alltså byggas från
samma grund.

Anledningarna till att standarden är frivillig är bland annat på grund av
att det är lättare att få industrin intresserad och samarbetsvillig om det inte
finns ett tvång. Dessutom kan det finnas tillfällen där gränssnittens
utseende inte bör designas efter en standard, där det alltså är bättre att inte
följa några givna riktlinjer.  
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2.6 The User Interface Standard
Den frivilliga standard - The User Interface Standard - som projektgruppen för
”Power Management Controls” arbetar fram behandlar i första hand
kontorsutrustningens gränssnitt. Vid projektets start bestod standarden av
fem delar som i kort beskriver dess innehåll. Nu har en sjätte del lagts till, som
behandlar begreppet hibernate, som är en form av ”off”. Gränssnitten finns
placerade på utrustningens hårdvara men också i mjukvarans kontrollpaneler.
The User Interface Standard behandlas grundligare längre fram i rapporten. 

En viktig del i standarden är också att undersöka hur de olika parterna av
gränssnitten beter sig, både enskilt och i kombination av varandra.  Detta gör
det lättare för användaren att förstå vad de olika gränssnitten har för funktion
och hur de är beroende av varandra. Denna del kallas för ”Dynamic Behavior”
(se nedan).  

2.7 Dynamic behavior
Förutom de individuella gränssnitten behandlar projeketet också den del som
kallas ”dynamic behavior”. Här undersöks de olika delarnas funktioner, då
både enskilt och i kombination med varandra, detta för att användaren ska
kunna förstå vilken reaktion som kan förväntas av apparaten. 

Alla apparater reagerar inte likadant när samma typ av gränssnitt brukas.
Genom att arbeta med ”Dynamic Behavior” kan antalet reaktionssätt
reduceras, vilket leder till ett mer konsekvent beteende från apparat till
apparat. 

Mer information om Dynamic Behavior presenteras längre fram i
rapporten. 
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2.8 Kontorsutrustning
Inom projektgruppen har en klassificering av kontorsutrustning gjorts.
Nedan följer denna lista.
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Klassification av kontorsutrustning

Equipment Type

Display

Laser Printer

Inkjet Printer

Copier

Fax

Portable Computer

Desktop Computer

Server

Minicomputer

Mainframe

Terminal

Definition

Notebook or sub-notebook computer

Desktop or deskside computer whose price is lower than $25 000 and
which is used as a client computer

Desktop or deskside computer whose price is lower than $25 000 and 
which is used as a server

Computer whose price is from $25 000 to $350 000. Periphenals such as
tapes and disc storage are considered as part of minicomputer.

Computer whose price is higher than $350 000. Periphenals such as
tapes and disc storage are considered as part of mainframe.

Non programmable terminal usually connected to mainframes or 
minicomputers.

Display for desktop computer including CRT and LCD.

Including multifunction device whose major function is laserprinting.

Including dotmatrix printers and multifunction device whose major 
function is inkjet printing.

Including multifunction device whose major function is copying.

Fax machines



3 Involverade parter i projektet
Projektgruppen på Lawrence Berkeley National Laboratory leder arbetet
med projektet, i form av forskningsarbete, genom att analysera väsentliga
data och att koordinera kommunikation och diskussioner mellan de
inblandade parterna. Projektet sponsras av The California Energy
Commission och de har också en överblick över det framskridande arbetet
med projektet.

Andra parter, såsom industriföretag och frivilliga program inom
regeringen kommer med åsikter om projektet och dess framarbetade
resultat. 

Anledningen till att flera olika parter är involverade i projektet är att det
är viktigt att få åsikter och kommentarer om de resultat som arbetas fram.
På detta sätt kan det slutgiltiga resultatet, i form av den frivilliga
standarden, bli så pass välarbetat att målet med ett ökat användande av
power management uppnås. 

3.1 PAC 
Den grupp som projektgruppen arbetar tillsammans med och som har som
huvuduppgift att komma med åsikter och kommentarer till förändringar är
PAC, Professional Advisory Committe. Medlemmarna i denna grupp sitter
med på möten, medverkar i konferenser via telefon och kommer med åsikter
angånde projektidéer och produkter. Nedan följer en lista av organisationer
och företag som är med i PAC.

PAC har tagit fram en prioriteringslista för projektet. Där beskrivs vilka
punkter som har högst prioritet och hur mycket tid och arbete som bör läggas
ned på varje punkt. Innehållet i denna prioriteringslista kan när som helst
ändras av PAC. Högst upp på listan står arbete med symboler, brytare och
knappar. (Se Bilaga 1 )
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ENERGY STAR Program (US Enviromental Protection Agency)
Hewlett-Packard
IBM
Intel
ITIC (Information Technology Industry Council)
Microsoft
Ricoh
Samsung
Sony
Sun
Dell

Dessa företag och organisationer finns representerade i PAC, Professional
Advisory Committe.



3.2 PIER
Projektet ”Power Management Controls” sponsras av PIER, ”Public Interest
Energy Research program” som har som uppgift att stödja forskning och
utveckling av säkra, ekonomiska och pålitliga energitjänster och produkter.
Genom att föra ut dessa produkter och tjänster på marknaden kan en
förbättrad livskvalitet uppnås. De projekt som PIER samarbetar med ska
bland annat minska energikostnaderna och öka pålitligheten i elektriska
apparater. 

3.3 Energy Star
1992 introducerades Energy Star som en frivillig standard av US
Environmental Protection Agency. Tanken med Energy Star är att identifiera
och främja energisnåla produkter som kan minska koldioxidutsläppen.
Energy Star erbjuder industri och konsumenter energieffektiva lösningar,
som gör det lätt att spara pengar och dessutom värna om miljön. Datorer och
skärmar var de produkter som först märktes med Energy Stars symbol. 1995
utökades området till också annan kontorsutrustning, men även
värmesystem och kylsystem. I dag innefattar Energy Star kontorsutrustning,
belysning, konsumentelektronik och mycket mer. 

Projektgruppen bakom ”Power Management Controls” samarbetar med
Energy Star, i fråga om kompletterande uppgifter. Energy Star arbetar inte
med frågor rörande de olika gränssnitten, varför man har valt att samarbeta
med detta projekt. Energy Star skall sedan, när standarden är färdigarbetad,
ta med den i sin specifikation gällande Monitorer.
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4 Grafiska symboler för kontorsutrustning
Nedan beskrivs de symboler som finns med i den internationella standard
som ISO/IEC har gett ut. (ISO/IEC 13251) 

Malin Kindblom
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Power Management Controls

18

To indicate connection to the mains, at least for mains
switches or their positions, and all those cases where
safety is involved.

To identify the switch or switch position by means of
which part the equipment is switched on in order to
bring it into the standby condition.

”OFF” (power)
To indicate disconnection from the mains, at least for
mains switches or their positions, and all those cases
where safety is involved.

To indicate connection to or disconnection from the
mains, at least for main switches or their positions, and
all those cases where safety is involved. Each position,
”ON” or ”OFF”, is stable position.

Electric energy
To signify any source of electric energy, for example on
devices starting or stopping the production or use of
electric energy.

Pause: interruption
To identify the control device by means of which the
run (e.g. of at tape) is interrupted by means of a break
mechanism and mechanical disconnection from the
driving mechanism which cintinues to run.

Ready
To indicate the machine is ready for operation

”ON” (power)

Stand-by

”ON”/”OFF” (push-push)



5 Internationella standarder

5.1 The International Organization for Standardization
The International Organization för Standardization (ISO) bildades 1947. ISO
är en världsomfattande organisation, som har representanter från 140
länder, där varje land bidrar med en standard. Syftet med ISO är att främja
utvecklingen av  standardiseringar och andra relaterade aktiviteter, som kan
underlätta affärer länder emellan, både vad det gäller varor och tjänster. 

Det arbete som ISO utför och som så småningom resulterar i
internationella överenskommelser, samlas sedan till en Internationell
Standard, som sedan publiceras.

5.2 The International Electrotechnical Commission
The International Electrotechnical Commission (IEC) är en ledande global
organisation som förbereder och publicerar internationella standarder för all
elektrisk, elektronisk och relevant teknologi. 
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6 Inkonsekventa gränssnitt
Som tidigare nämnts är inkonsekventa gränssnitt ett av de största orsakerna
till att power management inte fungerar på ett korrekt sätt. Det kan vara
svårt att förstå de olika gränssnittens betydelse, vilket leder till att power
management inte aktiveras i apparaterna. Dessutom kan det ibland vara
svårt att veta var de olika inställningarna för power management kan hittas. 

Ett exempel på ett inkonsekvent gränssnitt är termen ”stand-by”. På de
flesta kopiatorer är detta ett läge där maskinen är på och redo att börja
arbeta, även om den inte aktivt kopierar. På datorer har termen en bredare
betydelse, då den kan betyda allt från att apparaten är aktivt på till att en
energibesparing görs. Dessutom används termen ibland för att beskriva
konsumtionen av apparatens energi, oftast när apparaten är avslagen.
Många användargränssnitts betydelse varierar alltså från produkt till
produkt, vilket gör det onödigt komplicerat för användaren.

Här nedan följer några exempel på inkonsekventa gränssnitt, som alltså
inte följer någon standard.
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Termen ”stand-by” är ett
exempel på ett inkonsekvent
gränssnitt; här tillsammans
med en symbol som inte är
standardiserad.



7 The User Interface Standard
Den frivilliga standard som projektgruppen for ”Power Management
Controls” arbetar fram behandlar främst de gränssnitt som består av brytare
och indikatorer och de termer och symboler som omger dessa. Dessa
gränssnitt finns, som tidigare nämnt, på produktens hårdvara, men kan
också dyka upp på mjukvarans kontrollpanel. 

Från början bestod standarden av fem grundläggande punkter, men nu har
en sjätte punkt lagts till i form av information om hibernate. 

Förutom de enskilda gränssnitten, arbetar projektgruppen också med att
undersöka hur dessa arbetar tillsammans och enskilt. På detta sätt kan
användaren få en uppfattning om vad som bör förväntas av apparaten när
olika kombinationer av gränssnitten brukas. Detta kallas ”dynamic
behavior”.

”The User Interface Standard” har sex punkter som beskriver standarden
på ett kort och koncist sätt. Här nedan presenteras dessa punkter och sedan
kommer en utförligare beskrivning av varje enskild punkt av standarden. 
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Att enbart använda de tre strömtillstånden On, Off och
Sleep när det är möjligt.

Att använda ordet power som terminologi

Att definiera om symbolen   att betyda power och
därmed ta bort symbolen 

Att färgerna grön, amber och ingen färg alls används
för de indikatorer, som beskriver de olika strömlägena

Att använda metaforen sleep när utrustningen går ner
i, befinner sig i och vaknar upp ur ett sparläge ur
energisynpunkt. Månen används som symbol för ”sleep”

Att hibernate betyder att utrustningen är avslagen;
dock behövs en term



7.1 On, off och sleep
De flesta energikrävande produkter har antingen två (on och off) eller tre
(on, off och ett sparläge, som bör kallas sleep) lägen. Det är bra om det är
endast dessa lägen som förekommer på en produkt, detta för att inte göra det
onödigt förvirrande för användaren. När ytterligare en term måste läggas till
i användandet, bör denna vara en variant av on, off och sleep hellre än att en
fjärde term läggs till. Tanken med standarden är att brytare,  indikatorfärger
och termer skall vara konsekventa från produkt till produkt, men även över
märkesgränserna. Dessutom bör det generella beteendet vara konsekvent,
något som gör det lättare för användaren att räkna ut och förutse vilka
reaktioner som kan förväntas av apparaten. 

Detta ska göra det lättare för användarena att bruka power management
mer frekvent och på så sätt spara mer energi.

7.2 Termen Power
Som terminologi bör termen power användas och den kan då användas i
kombinationer som t ex ”power button”/ ”power switch” eller ”power
indicator”. När den nya symbolen (se texten nedan) för power börjar
användas, behöver inte ordet i sig användas på hårdvaran, utan det kan
räcka att bara symbolen används. 

7.3 Symboler för power
Det vanligaste sättet att designa en strömbrytare är att anvanda en on/off-
brytare med en indikator i närheten. Den vanligaste märkningen i detta
samband är för närvarande  den symbol som ses till vänster. Att helt sluta
använda den gamla symbolen för power och byta till det nya förslaget( se till
vänster), kräver vissa förändringar i den ISO/IEC-standard där den
nuvarande förklaringen finns. 

Ett problem vid utveckling av nya produkter och dess gränssnitt är att det
saknas riktlinjer för hur symboler och dylikt skall användas och placeras på
produkten. På grund av detta får användaren svårt att tolka symboler och
termer, då samma symbol kan ha olika betydelser från produkt till produkt.
De officiella symbolernas betydelse i ISO/IEC’s standard förklaras tidigare i
rapporten.

7.4 Indikatorer
En indikators viktigaste uppgift är att förmedla information till en
användare. Därför är det viktigt att användaren snabbt kan tolka den
information som visas. De färger som oftast används till indikatorer är grön
och orange/gul. När datorn är avstängd visas ingen färg alls. Fördelen med
dessa färgval är att de är konsekventa med de färger som används till
trafikljus och därför kan användaren ha en uppfattning om vilken
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Nuvarande symbol för ”power”

Standardens förslag på symbol för ”power”



information som förmedlas via indikatorn. Där betyder grönfärg ”gå” eller
”fortsätt” och orange/gul indikerar att man ”bör se upp” eller ”sakta ner”.
I en intenationell standard (IEC 1996) finns förklaringar om att grönfärg bör
betyda ”normal” och gul ”onormal”. Röd färg skall då betyda ”faulty”. 

Blinkande indikatorer bör undvikas i längre sammanhang, eftersom de
kan uppfattas som irriterande och dra till sig onödig uppmärksamhet. Vissa
apparater har en blinkade indikation när något håller på att hända i
apparaten, t ex att den håller på att vakna upp eller att den värms upp.  

Bredvid indikatorn finns ofta en symbol för power. Dessutom brukar
själva ordet ”power” finnas i närheten. 

7.5 Metaforen sleep och dess symbol
För apparater med kapacitet att gå ner i ett lågenergiläge är metaforen
”sleep” den mest använda. Den används ofta i manualer, till och med i fall där
andra termer finns bland användargränssnitten. Månsymbolen är den mest
använda i dessa sammanhang och anledningen till det är att det inte finns
någon liknande symbol som den lätt kan blandas ihop med. Den har
dessutom en enkel design och är lätt att avbilda. (se Bilaga 6)

Vanliga associationer med ”sleep”-metaforen i USA är symboler som bland
annat innehåller en säng, flera ”z” efter varandra (”zzz”) och månen. Det
negativa med sängsymbolen är att den ofta blir associerad med en person
som sover, vilket inte är något att rekommendera för användning på en
elektronikapparat. Bokstaven ”z” finns i det romerska alfabetet, men den
förekommer i symboler för ”sleep” i bland annat Japan. Att ha bokstäver och
nummer i en symbol bör undvikas och av dessa tre exempel på symboler är
månsymbolen den mest abstrakta, enkel att rita och något som användaren
kan associera till på ett enkelt sätt. De flesta vet att månen har med sömn
att göra, då denna ofta förekommer i andra sammanhang när det gäller
sömn, som t ex i sagor. Dessa anledningar (och flera) har gjort att de flesta
tillverkare och designers har valt att använda månen som en lämplig symbol
för ”sleep” på sina produkter. 

7.6 Hibernate
Hibernate kan ses som en form av ”off”. När en dator stängs av, går också
operativsystemet ner. Det motsatta gäller när en dator sätts på;
operativsystemet startar om. När det gäller mindre apparater gäller inte
detta, utan då behålls apparatens status hela tiden, även när apparaten är
avstängd. Hibernate sparar det läge, den status, som apparaten befinner sig
i innan den stängs av. Detta gör att det går mycket snabbare att sätta i gång
apparaten igen, eftersom operativsystemet inte behöver startas om.

Då fler och fler använder bärbara datorer och operativsystemen blir mer
och mer pålitliga, kan det vara ett alternativ att spara datorns befintliga
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inställningar och vidare till en hårddisk innan den stängs av, i stället för att
operativsystemet går ner. Detta är alltså det som kallas för ”hibernate”.
Man kan säga att ”hibernate” är en oerhört djup sömn, så djup att
apparaten i stort sett är avslagen.

Informationen om ”hibernate” som presenteras för användaren bland
gränssnitten och i dokumentationer är ofta förvirrande. Systemtillstånden
behålls och hårdvaruförändringar, som t ex att frigöra mer minne, kan inte
göras under hibernate och användaren informeras att det är en form av
”sleep”. Trots detta är systemet elektriskt av, svarar på samma sätt som
traditionellt av och har oftast inga indikatorer på. Så hibernate är alltså en
form av ”off” och behöver en ny term som kan informera användaren vad
som händer och vilken funktion hibernate har, på ett bättre sätt. Eftersom
”hibernate” är en väldigt djup sömn, borde termen vara något som har att
göra med att apparaten inte används. 
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8 Dynamic Behavior
Förutom de individuella gränssnitten behandlar projeketet också den del
som kallas ”dynamic behavior”. Här undersöks de olika delarnas
funktioner, både enskilt och i kombination med varandra, detta för att
användaren ska kunna förstå vilken reaktion som kan förväntas av
apparaten. 

Alla apparater reagerar inte likadant vid bruk av liknande gränssnitt.
Genom att arbeta med ”Dynamic Behavior” kan antalet reaktionssätt
reduceras, vilket leder till ett mer konsekvent beteende från apparat till
apparat. Detta ger användaren en aning om vilken reaktion som kan
förväntas av apparaten. Den viktigaste delen i dynamic behavior är att ta
reda på vad som orsakar de olika beteenden som en apparat har. Det betyder
att det ar viktigt att undersöka vad som händer när de olika gränssnitten
används, t ex vad som händer när en brytare med månsymbolen bredvid
används. Några av de principer som Dynamic Behavior behandlar
presenteras kort på nästa sida. 
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Detta diagram visar hur en PC reagerar.



8.1 ”Power up” och ”power down”
”Power up” bör betyda att apparaten slås på eller att den vaknar upp. ”Power
down” betyder således att apparaten stängs av eller att den går ner i ett
sleepläge. Dessutom bör blinkande grön färg på indikatorn betyda att
apparaten vaknar upp eller startas och blinkande orange färg bör betyda att
apparaten går ner i ett sleepläge eller stängs av. 

8.2 Indikationer med ljud
Ett annat sätt att tala om för användaren att något håller på att hända är
att använda ljudsignaler som indikerar vilken status apparaten har. Detta
kan vara en bra lösning när det fattas indikatorer som visar färg, eller när
dessa inte finns inom synhåll. 

8.3 Alternativ fargkombination
När den röda färgen inte finns tillgänglig som alternativ i en indikator, kan
en omväxlande grön och orange signal användas, för att tala om för
användaren att det är något fel, ”error” eller ”faulty”. 

8.4 Två lägen
Ett förslag är att knappar och brytare endast har två lägen. Dessa lagen ska
endast ha de två vanligaste strömlägena som alternativ, där positionen  talar
om för användaren vilken status apparaten har. När en apparat är i ett
sleepläge, kan den väckas upp igen genom att knappen med funktionen
”power” används.
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9 Det grafiska arbetet

9.1 Folder
Projektet hade sedan tidigare en folder, som fungerat som
informationsmaterial om projektets arbete. Den har funnits med vid
konferenser, möten och andra sammanhang där det har funnits anledning att
dela ut den till intresserade åhörare. När denna studie av projektet tog sin
start, ville handledare Bruce Nordman att en ny folder producerades, dels på
grund av att det nu finns förändringar i projektet som gör att den föregående
foldern inte är lika aktuell ur informationssynpunkt. Den största skillnaden är
att det nu finns sex grundläggande punkter i den standard som arbetas fram,
i stället för fem. Dessutom ägnas mer tid åt den del i projektet som kallas
”Dynamic Behavior” och som beskriver de olika elementens (i standarden)
samverkan med varandra och hur de olika kombinationsmöjligheterna
påverkar datorns beteende. (se Bilaga 2 )

9.1.1 Val av format
Det material som skulle finnas med i informationsmaterialet, skulle inte vara
tillräckligt för att göra en broschyr av. Vid det första utkastet av den nya
foldern, behölls formatet Letter size (215 x 279.4 mm) som den äldre foldern
hade haft. Det bestämdes också att foldern skulle få två vikningar i stället för
en. Med formatet Letter size och med två vikningar blev foldern för liten, så då
byttes formatet till Legal size (215.9 x 355.6 mm) istället. Detta gjorde att det
blev mer luft i layouten och att det viktiga i text och bild kunde lyftas fram på
ett mer tilltalande sätt. 

9.1.2 Val av papper
Papperet i foldern är tillverkat av Weyerhaeuser och papperet har en något
glansig yta. Foldern ska skrivas ut på en skrivare på Lawrence Berkeley
National Laboratory vid behov och för att slippa skriva ut på det papper som
finns i skrivaren i vanliga fall, köptes detta papper in. Tanken var också att
foldern på så sätt skulle få en lyxigare yta, och kännas mer professionell, även
om den inte trycktes på ett tryckeri.

9.1.3 Textmaterial
Textmaterialet stod Bruce Nordman för, där också Alan Meier var med och
bidrog med text. Materialet i sig koncentrerades till att behandla de sex
punkterna som beskriver ”The User Interface Standard” på ett kort och
koncist sätt. En kortare förklaring till de olika punkterna togs också med
och informationen om Dynamic Behavior fick en betydande plats i foldern.
En del text från den äldre foldern kunde också användas igen, vilket
sparade mycket tid och arbete. 
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9.1.4 Teckensnitt
De teckensnitt som har använts i foldern är Arial till rubriker och Garamond
till brödtext. Arial har använts i den tidigare foldern, varför det kändes
naturligt att behålla det till denna folder. Det kändes viktigt att använda ett
typsnitt utan seriffer (Arial) till rubrikerna, eftersom dessa skulle läggas i en
färgruta och texten sattes i vit färg. Ett typsnitt med seriffer kunde göra
texten otydlig. Det är viktigt att få fram texten på ett lättläst sätt. Till
rubrikerna valdes storleken 14 pt och till brödtexten 10 pt. På första sidan
hade texten en större grad, 12 pt, då detta är själva kärnpunkten i projektet
och därför viktigt att få fram. 
Typsnittet till brodtexten (Garamond) valdes da detta ar ett klassikt
typssnitt, med en klassisk skärning. Texten blev mer lättläst och kunde på
ett lätt sätt förmedla den information som var viktig. 

Det "huvud" som finns på första sidan, förekom också på den förra foldern.
Det  bestämdes att detta skulle behållas, för att de båda foldrarna skulle få
något som knöt dem samman, och som skulle visa att de tillhörde samma
projekt. Dock ändrades färg och formgivning på streck i bakgrunden.
Konstallationen på texten är dock densamma. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz

1234567890

Arial (först) användes till rubrikerna och då i storleken 14 pt. I huvudet på första
sidan användes storleken 32 pt. I brödtexten användes Garamond, i storlek 10pt
och 14 pt.



9.1.5 Färgval
Den färg som har använts i foldern, finns med i Lawrence Berkeley National
Laboratorys logotype. Detta var anledningen till valet, då det kändes viktigt
att visa att foldern och därmed också projektet har en anknytning till
laboratoriet. 

9.1.6 Bilder 
De bilder som användes i foldern har Bruce Nordman tagit med den digitala
kamera som finns till hands för projektet. Sedan projektet startades 2000 har
Bruce Nordman tagit bilder av de olika gränssnitt, i form av symboler,
brytare, termer och så vidare, som förekommer på kontorsutrustning i dag.
Dessa bilder har sedan använts som exempel på bra och dålig design av ett
gränssnitt. Dessa bilder har samlats i en databas, där de används som
bildkälla vid behov. Ur denna bildbank har alltså bilderna till foldern tagits. 

9.1.7 Bildbehandling
Eftersom bilderna är tagna med en digitalkamera är upplösningen låg,
endast 72 dpi. Då bilderna var tagna med digitalkamera kunde de sparas om
i en version med högre upplösning (300dpi), så att de också kunde förändras
i storlek. Då bildernas storlek minskades och upplösningen höjdes, kunde en
god bildkvalitet ändå erhållas. 

Eftersom bilderna inte skulle vara av någon betydande storlek, valdes att
inte klona bort damm och repor, då detta ändå inte skulle göra någon
skillnad i utseende. Däremot lades oskarp mask på vissa av bilderna för att
de skulle få ett skarpare utseende i tryckt form och för att detaljerna skulle
träda fram. Detta var särskilt viktigt eftersom det oftast var frågan om
detaljbilder, där bland annat symboler och termer ingick. 

Foldern ska, som tidigare nämnts, skrivas ut vid behov, vid t ex
konferenser, mässor och så vidare. Den skrivs då ut på skrivaren Hewlett
Packard, Color LaserJet 8500DN.

9.1.8 Programvara
De programvaror som användes till framtagningen av denna folder var
QuarkXpress och Photoshop. Foldern har sedan också öppnats upp och
sparats om i InDesign, då denna programvara kommer att vara det
layoutprogram som används i fortsättningen, vid framtagning av diverse
informationsmaterial. 
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Inställningarna för oskarp
mask för bilderna i foldern.

Pantone 5483 CV



9.2 Poster
Projektet hade sedan tidigare en poster, men allt eftersom projektet har
framskridit i sitt arbete har mycket av den information som funnits på den
blivit inaktuell. På grund av detta producerades en ny poster, med
uppdaterat material på. (se Bilaga 3)

9.2.1 Textmaterial
De texter som förekommer på postern är samma som finns i foldern. Dessa
två medel kommer ofta att finnas i närheten av varandra och fungera som
informationsmaterial på diverse tillställningar, med anknytning till
energieffektivitet. Texterna kopierades därför direkt ur foldern och klistrades
in på postern. 

Även i detta fall var det de sex huvudpunkterna och dynamic behavior som
var det viktigaste att lyfta fram, varför detta var det enda som fanns på
postern. Ingen annan text lades till.

9.2.2 Val av format
Postern har storleken 36x30 inch, vilket är det största som går att skriva ut
på den storformatskrivare, Hewlett Packard DesignJet755CM, som finns på
LBNL. 

9.2.3 Bilder
De bilder som användes till postern, är desamma som användes till foldern.
Någon extra bild har lagts till som inte användes i foldern, detta för att
informera mer om de olika punkternas innehåll. 

9.2.4 Bildbehandling
Bilderna öppnades upp i Photoshop och skalades om, eftersom de var tagna
med en digitalkamera. Upplösningen ökades och de minskades ner i storlek.
Vissa av de bilder som var tänkta att vara med var dåliga i originalskick, då
de av misstag vid något tillfälle sparats över med en skalförändrad bild, och
fick därför kasseras. Då bilderna skulle användas till en poster, där de alltså
måste ha en viss storlek för att synas, var det viktigt att de fick en bra
kvalitet. 

De behandlades i Photoshop, där de beskars och klonades fria från damm
och repor. Därefter lades en oskarp mask på, för att få fram mer kontraster
och detaljer, vilket var viktigt då de var tänkta att användas på postern. 
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9.2.5 Färgval
I detta fall valdes en blå färg, till skillnad från foldern, där en grön färg
användes. Båda dessa färger finns dock med i Lawrence Berkeley National
Laboratorys logotype. Färgblandningen i den blå färgen ses till vänster.

Färgen lades in som ett rektangulärt huvud, där ocksa texten ”Power
Management Controls: the user interface Standard” lades in. En
övertoning lades också in i färgen, för att få lite liv i det hela och för att det
inte skulle bli så platt. I huvudet lades också den nya symbolen in för
projektet. 

För att få ett utseende som påminde om folderns layout så lades
rubrikerna in i rektangulara färgfält. Den blå färgen lades in i färgfältet och
likaså en övertoning. 

9.2.6 Val av typsnitt 
I detta fall valdes typsnittet Futura till rubriker och huvud. Olika tyngder av
typsnittet användes i huvudet, för att få mer variation och en snyggare
layout på texten. Storleken i huvudet är 110pt och 80pt. I rubrikerna
användes storleken 40pt. Till broschyren användes typsnittet Arial till
rubrikerna men för att få en lite annorlunda stil på postern användes
typsnittet Futura. Detta är också ett typsnitt utan seriffer, vilket är en fördel
vid användning till text som sätts i ett färgfält. På detta sätt kunde
informationen, i form av text, i färgfälten komma fram på ett bra sätt.  

Till brödtexten användes typsnittet Times Roman. För att texten skulle
synas på långt håll, när den sitter uppsatt på en vägg, fick texten storleken
26pt. I likhet med valet av typsnitt till broschyren, ar Times ett typsnitt med
seriffer, vilket gor att det ar lasvanligt i langre stycken. Detta typsnittet
kandes som att naturligt val till postern och passade val samman med
typsnittet i rubrikerna. 
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Färgblandning:
C=88
M=48
Y=8
K=31

Till postern användes Futura Medium till rubrikerna. Till brödtexten användes Times Roman.



9.2.7 Bakgrundssymbol och logotyper
Bakom informationen om de sex huvudpunkterna lades en stor, svag bild in
av den nuvarande symbolen för standby, framtida symbolen för power. Den
lades in där för att knyta samman de olika punkterna på ett bra sätt och för
att visa vad innehållet i punkterna var. Det handlar om en standard som har
som huvudmål att sänka energiförbrukningen och att öka användandet av
power management. Ett steg i detta är att byta ut betydelsen för symbolen
från standby till power, därav valet av bakgrundssymbol. 

Eftersom projektet ”Power Management Controls” sponsras av PIER lades
deras logotype in på postern. Dessutom lades, som tidigare nämnt, den nya
symbolen för projektet in. 

9.2.8 Programvaror
Till denna poster användes Adobe InDesign som layoutprogram. För
bildbehandlingen användes, som vid framtagningen av foldern, Adobe
Photoshop 6.0.1. 
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9.3 Logotype för projektet
Den ursprungliga symbolen till projektet ”Power Management Controls”
bestod av två tärningar som hade de olika gränssnittssymbolerna på de sex
sidorna. Då projektet har utvecklats sedan denna symbol gjorts, hade
projektledare Bruce Nordman en idé om att förnya projektets profil i form av
en ny symbol.  Eftersom Bruce Nordman hade en klar bild över hur den nya
symbolen för projektet skulle se ut, bestämdes det ganska snart att dessa
riktlinjer skulle följas. Idén var att kombinera två symboler till en
gemensam, där originalsymbolerna då skulle vara den nya rekommenderade
symbolen för ”power” och månsymbolen som används i samband med termen
”sleep”. (se Bilaga 4)

9.3.1 Det första förslaget
Till en början sattes de båda symbolerna samman i Adobe Illustrator, som en
grund att arbeta ifrån. Det första utkastet till den nya symbolen hade inga
särskilda detaljer utan var väldigt enkel och ren. Det bestämdes också att
färgen som skulle finnas i den kombinerade symbolen skulle vara grön,
eftersom det är en av indikatorfärgerna som finns med som rekommendation
i den framarbetade standarden. 

9.3.2  Associerbar design
Ytterligare ett steg i framtagningen av symbolen var att få fram en design
som kunde associeras med projektet i sig. Ett sätt till detta var att ta med det
rutnät som finns i den internationella standard som IEC/ISO har tagit fram,
för framtagning av grafiska symboler till kontorsutrustning. Alla nya
symboler (och gamla) följer dessa riktlinjer. Rutnätet ritades upp i Illustrator
och lades in bakom det första utkastet på symbolen. Linjerna i rutnätet
lättades upp något genom att en pensel användes i stället för den solida
linjen. Detta gjorde att ett mer skissartat utseende kunde erhållas. 

Malin Kindblom
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Power Management Controls

33

Den skissliknande symbolen fick sitt utseende genom att två olika penslar användes,
under ”Brushes”. Den smalare penseln användes till rutnätet och den tjockare till
själva symbolen.

Det första utkastet på hur den
nya symbolen till projektet skulle
se ut.

Här har det rutnät lagts till, som
finns med i den internationella
standard over grafiska symboler. 



De två stilarna på linjerna (en solid rak linje och det skissartade utseendet)
passade inte riktigt samman, så för att få ett mer enhetligt utseende,
ändrades utseendet på linjen i symbolen också till en mer skissartad linje. I
detta fall användes en tjockare pensel i Illustrator, vilket gjorde att det såg
mer ut som en skiss.

9.3.3 Färgval
Det sista som gjordes var att ändra utseende på det gröna fältet som i
symbolen fick representera månsymbolen. För att detta skulle smälta
samman till en bra symbol, färglades detta område genom att med hjälp av
en pensel, (samma som till själva symbolen) skissa området. 

Rutnätet som placerades bakom själva symbolen fick som grund en röd
färg, men detta kan ändras, i fall där så krävs, till t ex blått eller svart. Den
röda färgen valdes eftersom detta är en komplementfärg till grönt, och på
så vis framträdde symbolen mer tydligt. 

9.3.4 Projektets nya logotype
Anledningen till att symbolen till slut fick ett skissartat utseende var att
tanken med projektet och standarden som arbetas fram inom ramen för
projektet inte ska vara en obligatorisk standard att följa. Standarden är mer
tänkt att vara en riktlinje för tillverkarna av kontorsutrustning, och genom
att ha en skissliknande symbol, förmedlas denna tanke. 

Malin Kindblom
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Power Management Controls

34



9.4 Månsymbolen och dess betydelse
Den  vanligaste och mest använda symbolen i sammanhang där utrustningen
går ner i ett sleep-läge är månen. Månen är en symbol som är lätt att känna
igen och lätt att avbilda, men som inte lätt blandas ihop med någon annan
symbol. Den enda symbol som skulle kunna likna den något är
telefonsymbolen. Månen har ett abstrakt värde och kan lätt kännas igen av
de flesta, eftersom den ofta sätts i samband med sömn. Dessa anledningar
och fler ligger till grund för att månen bör finnas med som symbol för sleep i
en standard. 

9.4.1 Förslag på standardsymbol
Inom ramen för detta examensarbete har ett förslag på hur denna
standardsymbol för månen skulle kunna se ut, arbetats fram. Som grund
ligger det rutnät som finns med i det system för att designa nya symboler.
Denna internationella symbol skulle sedan användas på kontorsutrustning
och annan konsumentelektronik, som ett led att förbättra användandet av
power management och på så sätt spara mer energi. (se Bilaga 5)

9.4.2 Månsymbolens lutning
Månsymbolen har fått en lutning på ca 23º, dels eftersom det är grafiskt
tilltalande och gör symbolen lite roligare än om den inte skulle ha någon
lutning alls. Dessutom gör lutningen att man bättre kan urskilja den från
andra symboler. Att det är just ca 23º har också en naturlig förklaring, då
denna  är jordens lutning på sin egen axel.

Malin Kindblom
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Power Management Controls

35



9.2.3 Månsymbolens utformning
Bredden på månsymbolen är halva radien av cirkeln, en fjärdedel av
diametern. Den svarta linjen har fått en tjocklek på 2 mm, då denna bredd
är något som ingår i den standard som talar om hur en ny symbol ska
designas. De två ändpunkterna, spetsarna, är exakt 180º från varandra,
vilket ska hjälpa till att skilja den nya månsymbolen från Islams månsymbol.
Dessutom förekommer månen som symbol i Red Crescent’s logotype, vilket
också är en anledningen till att den har fått denna exakthet så att de kan
skiljas åt. Röd färg bör undvikas på månen dels för att den förekommer i Red
Crescents logotype, men också för att den röda färgen som standard bör
användas i samband där något är fel, ”error” eller ”faulty”. 
Månsymbolen kan vara öppen eller fylld, själva betydelsen av symbolen

ändras inte. Dock bör detaljer som t ex kratrar eller ansikten undvikas att
användas i kombinaiton med månen. Tanken är ju att symbolen ska
representera metaforen sleep, sömn, och inte månen som naturfenomen. 

Stjärnor i närheten eller i samband med månen bör också undvikas,
särskilt i närheten av ändpunkterna, spetsarna. När stjärnor används (nära
punkterna) får månen en mer islamisk betydelse. 

I astronomiska sammanhang används månen oftast som öppen åt vänster,
vilket gör att det är bra om den i betydelsen sleep görs öppen åt höger. Detta
gör att det inte är lika lätt att blanda ihop de två symbolerna. 

9.2.4 Informationsmaterial
En förklaring till själva designen på månen arbetades fram i Adobe
Illustrator10. Denna kommer att fungera som informationsmaterial och har
också lagts ut på projektets hemsida, där den går att skriva ut. En tanke
bakom layouten på förklaringen var att den skulle ha ett lite äldre utseende.
På grund av detta valdes ett typsnitt som kunde uppfattas som lite äldre,
Marigold. Linjer och cirklar gjordes skissartade med hjälp av en pensel i
Illustrator. (se Bilaga 6)
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10 Energy Efficient Data Centers
Energy Efficient Data Centers är ett projekt som Bruce Nordman med flera
kommer att starta upp på Lawrence Berkeley National Laboratory. Projektet
kommer att behandla energikonsumtionen i data centers, men också hur IT-
utrustningen fungerar och hur det hela kan kylas ner eftersom mycket
utrustning i samma lokal höjer medeltemperaturen. 

Med hjälp av dessa tre punkter (energi, it-utrustningen och kylningen av
utrustningen) arbetades en logotype för projektet fram. Tanken var att förmedla
dessa tre punkter och på så sätt visa vad projektet står för. De två stående
rektanglarna får symbolisera datacentralerna. De tre våglika linjerna får
symbolisera de tre punkterna energi, dataflöde och avkylning av
datacentralerna. De är tre just av dessa anledningar; de finns tre hållpunkter i
projektets innehåll. (se Bilaga 7)

10.1.1 Illustrator
Logotypen arbetades fram i Adobe Illustrator 10. Som första förslag gjordes en
symbol, med linjer som ritades upp med en pensel. Rektanglarna var inte fyllda,
utan det var mer en skissartad symbol. Det kändes dock relevant att  förmedla
en mer konkret känsla med symbolen, så linjernas utseende ändrades till en
solid linje. Grundtanken behölls dock, med våglika linjer som sveper genom
datacentralerna. Olika varianter på logotyper arbetades fram, där också förslag
med bokstäverna i projektnamnet användes. Men eftersom projektet inte har
något slutgiltigt namn, valdes det att fortsätta med originaltanken. En annan
variant var att ha raka linjer som sveper genom rektanglarna, vilket fick en för
”teknisk” känsla. 

De två rektanglarna fylldes med färg, och gjordes något transparenta, för att
de våglika linjerna skulle lysa igenom. Linjerna gjodes olika tjocka, för att att få
lite liv i symbolen. Under själva symbolen sattes namnet Data Centers med
typsnittet Impact 27 pt. Under texten Data Centers sattes ocksa texten ”Energy
Efficient Data Centers” med typsnittet Didot, 11 pt. 

10.1.2 Färgval
Till den symbol som slutligen arbetades fram, valdes de färger som kan ses i
Bilaga 7 som förslag. Dock kan färgerna varieras om så behövs, den färg som
anses lämplig för ett specifikt tillfälle kan med gott resultat väljas. 

10.2 Hemsida
Till projektet ”Energy Efficient Data Centers” arbetades också ett förslag på en
hemsida fram. Då projektet är på ett väldigt tidigt stadium, fanns inte mycket
material att arbeta med. Tanken var att arbeta fram ett förslag på en layout
som sedan projektgruppen själva kan arbeta vidare på och lägga in material allt
eftersom arbetet framskrider. Med hjälp av Bruce Nordman togs förslag på
relevanta länkar fram, vilka kunde läggas med i layouten. 
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10.2.1 Dreamweaver
Hemsidan arbetades fram i Dreamweaver. I Dreamweaver ritades först
strukturen upp på hur hemsidan skulle se ut med hjälp av olika lager. De
viktigaste bilderna, iform av de grå partierna, lades in på rätt ställen och
sedan konverterades allt om till tabeller. Denna grund fick sedan sparas om
i alla länknamn, så att det skulle gå att navigera mellan sidorna. För att
besökaren lätt ska kunna se vilken sida som hon eller han befinner sig på,
lades de olika sidnamnen (länknamnen) till högst upp i det vita fältet på
varje sida.  

10.2.2 Adobe Illustrator10
De grå färgpartierna som finns med på sidan är gjorda i Adobe Illustrator10
och sparades som två gif-bilder. De gjordes som två separata partier, men
lades sedan i två olika fält bredvid varandra i Dreamweaver, vilket gjorde att
de fick ett sammanhängande utseende. Tanken bakom utseendet på dessa
grå partier var att de skulle få en våglik rörelse, vilket hänger samman med
symbolen för projektet. I det grå partiet lades också namnet på projektet in,
i vit text, så att besökaren lätt kunna se vilken sida det är. Sidnamnen som
finns med på varje sida, för att visa vilken del av hemsidan besökaren befinner
sig på, gjordes i Illustrator, dar de sparades som en gif-bild, för att de skulle gå
att lägga med i html-koden. Texten gjordes grå, för att hemsidan skulle få en
enhetlig design, där de två dominerande färgerna är vitt och grått.

10.2.3 Mapedit
De länkar som skulle vara med, lades med i Illustrator-bilden, där de sedan
gjordes till länkar och klickbara med hjälp av programmet Mapedit. Med
detta program  bestäms det var i bilden de olika länkarna ska ligga. Detta
görs genom att en ruta ritas upp runt länknamnet och att det sedan bestäms
var denna länk skall gå. När sedan alla sidorna hade gjorts klara, som skulle
finnas med enligt länkvalen, gick det lätt att navigera sig genom de olika
sidorna.

10.2.4 Bilder
De bilder som har använts till detta förslag på layout på hemsida, har tagits
från Internet (adress i Referenser) där bilder på laboratoriet finnas att köpa.
De logotyper som var relevanta att ha med på denna sida var LBNL’s
logotype, men också det framarbetade förslaget på projektets logotype. Dessa
lades i botten på sidan. (se bilaga 8 & 9)
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Slutsats
Ett ökat användande av kontorsutrustning ökar också energiförbrukningen. 
Genom att införa en standard med riktlinjer för gränssnittens utseende och
terminologi, kan tillverkarna av kontorsutrustning göra det lättare för
användarna att bruka sina apparater på ett mer energieffektiv sätt. Ett
konsekvent gränssnitt gör att användaren känner igen symboler och termer.
Då behöver inte användaren ägna all tid till att studera manualer och dylikt,
för att få reda på vilket betydelse det specifika gränssnittet har, något som
många undviker att göra på grund av förvirrande information.  

När gränssnitten är inkonsekventa från produkt till produkt, blir det
onödigt svårt för användaren att bruka sin apparat. Detta problem,
tillsammans med att gränssnitten ofta är gömda och svåra att hitta, gör det
viktigt att införa en standard. Dessutom har dagens apparater oftast
möjlighet att kontrollera energiförbrukningen, i form av just power
management, vilket gör det extra viktig för användaren att förstå
gränssnittens betydelser.

Många gränssnitt har olika betydelser från produkt till produkt, något som
kan ses som onödigt. Ett exempel på detta är termen ”stand-by”, som i vissa
fall betyder att apparaten är fullt påslagen, men aktivt inte arbetar. I andra
fall betyder termen allt från att apparaten är i ett sleep-läge, till att den är i
aktivt bruk. Andra exempel på förvirrande gränssnitt är symbolen som kan
ses här till vänster. För vissa betyder den symbolen att apparaten är i ett
stand-by läge, medan andra använder den som en on/off-knapp. I den
standard som arbetas fram inom ramen för projektet, föreslås det att denna
symbol i fortsättningen används i samband med ”power”. 

Det är viktigt att tänka på att använda sin utrustning på ett så effektivt
sätt som möjligt och detta kan uppnås när en enhetlig design förekommer på
produkter över märkesgränserna. På så sätt sparas inte bara pengar och
miljö, men också utrustningen i sig. 
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Exempel på förvirrande
gränssnitt.



Slutord
Jag vill tacka Bruce Nordman och Alan Meier för att jag har fått tillfallet att
göra mitt examensarbete på Lawrence Berkeley National Laboratory. Det
har varit oerhört spännande att arbeta med projektet ”Power Managament
Controls” och se hur arbetet framskrider.

Tack också till Goran Bryntse som gav mig chansen att åka till USA.

Tack till Svenska Energimyndigheten för sponsring av examensarbetet.

Malin Kindblom
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Power Management Controls

40



Referenser

Internet:
California Energy Commission, PIER program
ww.energy.ca.gov/pier/index.html

Energy Star, Energy Star History
www.epa.gov/nrgystar/newsroom/news_estarhistory.htm

Power Mangement Controls
eetd.lbl.gov/Controls

Energy End-use Forecasting, Energy-Efficiency Improvements in U.S. Office
Equipment 
enduse.lbl.gov/projects/offeqpt.html

The International Electrotechnical Commission, Mission and objectives
www.iec.ch/about/mission-e.htm#top

The International organization of Standardization, What is ISO?
www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/whatisISO.html

TEID, Photography & Digital Imaging Services
www-library.lbl.gov/teid/tmPhoto/gallery/ComputingSciences/index.html

Litteratur

(1) Meier, Alan m fl, ”Next-generation Power Management User Interface for
Office Equipment”  RFP 500-98-505

(2) Nordman, Bruce m fl, Lawrence Berkeley National Laboratory
Aumann Don, California Energy Commission
”Fixing the Power Management Controls Problem: Even Electronics Deserve a
Good Night’ s Sleep”

(3) Kawamoto, Kaoru m fl (2000) Electricity Used by Office Equipment and
Network Equipment in the U.S. LBNL-45917

(4) Nordman, Bruce, (2001) Tenative Recommendations

Malin Kindblom
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Power Management Controls

41



(5) Nordman, Bruce, (2002) Toward a Standard User Interface for power
Controls. LBNL-49665

(6) Nordman, Bruce m fl, PC and Monitor Night Status: Power Management
Enabling and Manual Turn-off.

(7) Nordman, Bruce, (2000) Project Scope and Research Topics

(8) Nordman, Bruce, (2000) Exhibit a work statement

(9 Nordman, Bruce, (2002) Sleep, the Crescent Moon, and Islam

(10) Nordman, Bruce, User Guice to Powering your Office Equipmen and
Consumer Electronics

(11) Nordman, Bruce (2001) Instruction for Powering your PC

(12) International Electrotechnical Commission and International
Organization for Standardization (2000) Collective standard: Graphical
symbos for office equipment, ISO/IEC 13251. Geneva Switzerland.

Muntliga kontakter
Bruce Nordman, Lawrence Berkeley National Laboratory

e-mail: BNordman@lbl.gov

Alan Meier, Lawrence Berkeley National Laboratory
e-mail:AKMeier@lbl.gov

Malin Kindblom
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Power Management Controls

42



Project Scope and Research Topics

Bilaga 1



Bilaga 2



Bilaga 3



Bilaga 4



Bilaga 5



The figure below shows our recommended design for a new international symbol 
to mean "Sleep" for the use on office equipment and consumer electronics. The
background part is part of the system for designing new symbols (IEC 80416).
The most common current use of the moon is on sleep buttons on PCs, but in
future it may be most common on software control panels. This design resembles 
that used on some current PC keyboards. 

Designing the new Moon Symbol

Any use of stars should not concentrate them near the points 
(doing so makes it more Islamic).

Astronomical symbology uses the left-facing moon; using the
right-facing one for sleep provides some differentation. 

This is somewhat similar to the telephone symbol -     (IEC 60417-5090)
but we hope that will not be problem.

Width is one half of radius

23 - the tilt of the earth on its axis
A tilt is graphically pleasing and helps
to differentiate it from the symbol; the 
specific tilt value is just for fun.

Crescent moon opening
to the right

Points exactly 180   apart
This avoids the moon looking 
too Islamic, as in the Red Crescent
logo. Also for this reasin, avoid red.

Can be used open -   - or filled-  
The meaning doesn't change. No need
for a face or craters as we mean "sleep",
not the moon itself.

eq.
eq.
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