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Form
An analys av form

GRUNDFORMER

MacBook Pro har en mycket kompakt form, med två huvud riktningar och planar ytor.

När locket är stängt verka MacBook Pro(MBP) som ett platt, liggande rektangulär och plan 

yta. Det fins tydliga 

symetriska aksenter så 

som den 

öppningen där 

man lägger sina 

finger för att dra öppet locket och själva apple loga på toppen. Båda dessa elemnt är perfekt i 

mitten av sina respektiva ytor och stödjer den smetriska intrycket. Dock kan man även från 

framsidan av MBP ser lite detailjer som bryter upp den där symetrien t.ex. den liniära LED 

som syns bakom ett litet plast fönster på högersidan. Om man kålla jätte någa så kan man även 

ser ett liniär form bredvid LED som verka lite ljusare en resten av aluminum där den infraröd 

ljus mottagere sitter, denna yta är lika format som LED fast mindre i storlek.

Sidorna

Så mycket som framsidan och top ser helt symetriskt och ganska ren ut så är sidorna av den 

stängda MBP mycket väll anaorlunda och assymetriska. 



På den vänster sidan ser vi ett rad med olika I/O optioner dom även att de föruttom el intagen 

är sorterad efter storlek, den mest höga till vänster och de minsta till höger. 

Här har vi batteri indikator, som bestå av ett runt cirkel som fungera som knapp samt åtta små 

grönljusande LED som ljuser up efter varandra för att visa hur mycket mer ström fins kvar i 

maskinen. Dessa slokna igen efter ett tag automatiskt.

Sidorna är mycket linjär och detta intryck förstärkas genom ett små “margin” som seperera 

skärmen och huvud kroppen så som en “seam” som ligger mellan “bottom plate” och den 

huvudsakliga unibody konstruktionen.

På den andra sidan finns enbart två definerande former, en linijar verkande intag för skivor 

och ett mindre men likadan hållit öppning för en kensington lock. Här igen finns en “margin” 

och en “seam” som förstärka den linijära karaktern. Den högre sidan ser dock mycket 

anorlunda ut än den vänstra.

INUTI

Dock MBP verka ganska enkelt och ren när den är stängt så mycket ändra sig det här intrycket 

när man öppna den. Nu få man ser på den underbara ljusa skärman perfekt sepererat glas från 

aluminium och ett tangentbord så stilrent att man ser den som en hela del snarare än som 79 

olika knappar. Den stora trackpad:en är perfekt centrerad pch förstärka den nya intrycket 

man få av den lägre delen av MBP: plan.



Två högtalare på sidorna ramar in tangentbordet och ger igen ett intryck på symmetri, en gång 

till dock bryter apple inc. det här symmetriet genom att lägger start knappen “flush” i ytan 

direkt till höger av tangentbord och övenför högtalaren. En liten intryckning för 

tangentbordet gör att den käns som nästan tillbaka dragen. Det mest dominanta på den 

understa delen av MBP är helt klart tangentbordet och detta är mest pga dessas färg. Det 

svarta sticker ut från den svaga metaliska aluminium som upgör resten av MBP.

Den övre delen är helt 

dominerad av skärmen 

och kanske den ända 

delen som är verkligen 

symtriskt. Här ser vi en 

kvadratiskt yta med skarpa 

kanter some är skärmen 

och en reflekterande ca 10 

mm tjoka “bezel” som 

inramer denna 

och ger en 

mjukt 

övergång till den avrundade aluminium “housing”. “MacBook Pro” är stolt skrivit på mitten 

under skärmen i vita bokstäver.



DET MAN INTE SER

Symetri och renhet dominera de andra två ytor som man vanligtvist inte fokusera sig på, under 

och baksidan. Här ser vi små svarta sksenter i det ena fallet(baksidan) stöder den det linijära 

intrycket. I det andra fallet låta de fyra gummi fötter botten ser nästan massiv ut eftersom 

tyngdheten och vikt verka har tryckt de till platta små-koniska svär. och “tapering” på botton 

ger ett intryck på stabilitet och stadighet.
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