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  KKAAIIDDAAHH  

  KKOONNSSEEPP  

  KKRRIITTEERRIIAA  

  PPEENNGGEERRTTIIAANN  TTAANNGGIIBBLLEE  DDAANN  IINNTTAANNGGIIBBLLEE  

  

KKAAIIDDAAHH  DDAALLAAMM  KKOONNTTEEKKSS  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

KKaaiiddaahh  aattaauu  pprriinnssiipp  ==  pprriinncciippllee  
11..  bbaassiicc  aassssuummppttiioonn  ::  aann  iimmppoorrttaanntt  uunnddeerrllyyiinngg  llaaww  oorr  aassssuummppttiioonn  rreeqquuiirreedd  iinn  aa  ssyysstteemm  

ooff  tthhoouugghhtt  

22..  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrdd  ::  aa  ssttaannddaarrdd  ooff  mmoorraall  oorr  eetthhiiccaall  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..  SSuucchh  aass  ::  II  bbuuyy  

rreeccyyccllaabbllee  pprroodduuccttss  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  pprriinncciippllee..  

33..    wwaayy  ooff  wwoorrkkiinngg  ::  tthhee  bbaassiicc  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  ssoommeetthhiinngg  wwoorrkkss  

44..    ssoouurrccee  ::  tthhee  pprriimmaarryy  ssoouurrccee  ooff  ssoommeetthhiinngg  

MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..    

CCoonnttoohh  ::  KKaaiiddaahh  AArrssiitteekkttuurr  IIssllaamm  11))  DDii  ddaallaamm  ddaann  lluuaarr  bbaanngguunnaann  ttiiddaakk  tteerrddaappaatt  

ggaammbbaarr//  oorrnnaammeenn  yyaanngg  mmaakkhhlluukk  hhiidduupp  yyaanngg  uuttuuhh  22))  DDii  ddaallaamm  ddaann  lluuaarr  bbaanngguunnaann  

tteerrddaappaatt  oorrnnaammeenn  yyaanngg  mmeennggiinnggaattkkaann  kkeeppaaddaa  yyaanngg  MMaahhaa  IInnddaahh  ......  AAllllaahh  SSWWTT..  33))  

HHaassiill  DDeessaaiinn  bbaanngguunnaann  ttiiddaakk  ddiittuujjuukkaann  uunnttuukk  ppaammeerr  ddaann  kkeessoommbboonnggaann..  44))  

PPeennggaattuurraann  rruuaanngg--rruuaanngg  ddiittuujjuukkaann  uunnttuukk  mmeenndduukkuunngg  mmeennjjaaggaa  aahhllaakk  ddaann  pprriillaakkuu..  55))  

PPoossiissii  ttooiilleett  ttiiddaakk  ddiibboolleehhkkaann  mmeenngghhaaddaapp  aattaauu  mmeemmbbeellaakkaannggii  kkiibbllaatt..  66))  KKeebbeerraaddaaaann  

bbaanngguunnaann  ttiiddaakk  mmeerruuggiikkaann  tteettaannggggaa  ddiisseekkiittaarr  77))  PPeemmbbaanngguunnaann  ssaammppaaii  bbeerrddiirriinnyyaa  

bbaanngguunnaann  sseemmiinniimmaall  mmuunnggkkiinn  ttiiddaakk  mmeerruussaakk  aallaamm..  88))  MMeenngggguunnaakkaann  wwaarrnnaa  yyaanngg  

mmeennddeekkaattkkaann  kkeeppaaddaa  AAllllaahh,,  sseeppeerrttii  wwaarrnnaa--wwaarrnnaa  aallaamm..  

KKOONNSSEEPP  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

KKoonnsseepp  ==  CCoonncceepptt,,  wwaayy  ooff  ddooiinngg  oorr  ppeerrcceeiivviinngg  ssoommeetthhiinngg::  aa  mmeetthhoodd,,  ppllaann,,  oorr  ttyyppee  

ooff  pprroodduucctt  oorr  ddeessiiggnn..  MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  

AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

DDaallaamm  kkoonntteekkss  aarrssiitteekkttuurr  tteennttuunnyyaa  sseeccaarraa  nnoorrmmaattiiff  ttiiddaakk  bbeerrbbeeddaa  jjaauuhh  ddeennggaann  aappaa  

yyaanngg  ddiiuurraaiikkaann  ppaaddaa  kkoonnsseepp  ddeessaaiinn  ddii  aattaass..  NNaammuunn  ddaallaamm  aarrssiitteekkttuurr  lleebbiihh  kkeeppaaddaa  

mmeettooddaa,,  rreennccaannaa,,  jjeenniiss  rraannccaannggaann  yyaanngg  sseelluurruuhhnnyyaa  ddiitteennttuukkaann  ppuullaa  oolleehh  ppootteennssii  

ddaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiiiiddeennttiiffiikkaassii  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu..  

CCoonnttoohh  KKoonnsseepp  RRaannccaannggaann  AArrssiitteekkttuurr  ::  
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KKRRIITTEERRIIAA  RRAANNCCAANNGGAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

KKrriitteerriiaa  ==  CCrriitteerriioonn,,  SSttaannddaarrdd  ffoorr  jjuuddggiinngg  tthhiinnggss  bbyy::  aann  aacccceepptteedd  ssttaannddaarrdd  uusseedd  iinn  

mmaakkiinngg  aa  ddeecciissiioonn  oorr  jjuuddggmmeenntt  aabboouutt  ssoommeetthhiinngg  ((oofftteenn  uusseedd  iinn  tthhee  pplluurraall))..  
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DDaallaamm  kkoonntteekkss  aarrssiitteekkttuurr  tteerrddaappaatt  22  jjeenniiss  kkrriitteerriiaa::  

11..    KKuuaalliittaattiiff  sseeppeerrttii  ccoonnttoohh  ppaaddaa  hhaallaammaann  bbeerriikkuutt  

22..    KKuuaannttiittaattiiff  sseeppeerrttii  yyaanngg  kkiittaa  

ppaahhaammii  mmeellaalluuii  bbuukkuu--bbuukkuu  

ddaattaa  aarrssiitteekkttuurr  ddaann  bbuukkuu--

bbuukkuu  ssttaannddaarr  eelleemmeenn--eelleemmeenn  

rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr..  
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PPEENNGGEERRTTIIAANN  TTAANNGGIIBBLLEE  DDAANN  IINNTTAANNGGIIBBLLEE  

  TTaannggiibbllee  
11..    aabbllee  ttoo  bbee  ttoouucchheedd::  aabbllee  ttoo  bbee  ttoouucchheedd  oorr  ppeerrcceeiivveedd  tthhrroouugghh  tthhee  sseennssee  ooff  

ttoouucchh..  SSuucchh  aass  ::  aa  ttaannggiibbllee  ccoollddnneessss  

22..    aaccttuuaall::  ccaappaabbllee  ooff  bbeeiinngg  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  eevvaalluuaatteedd,,  aanndd  tthheerreeffoorree  

rreeggaarrddeedd  aass  rreeaall..  SSuucchh  aass  ::  TThheerree  iiss  nnoo  ttaannggiibbllee  eevviiddeennccee  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhiiss  

ccllaaiimm..  

33..    aabbllee  ttoo  bbee  rreeaalliizzeedd::  ccaappaabbllee  ooff  bbeeiinngg  ggiivveenn  aa  pphhyyssiiccaall  eexxiisstteennccee..  SSuucchh  aass  ::  

ttaannggiibbllee  ffiinnaanncciiaall  bbeenneeffiittss  

MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  

rreesseerrvveedd..    

  IInnttaannggiibbllee  
11..    nnoonnmmaatteerriiaall::  llaacckkiinngg  mmaatteerriiaall  qquuaalliittiieess,,  aanndd  ssoo  nnoott  aabbllee  ttoo  bbee  ttoouucchheedd  oorr  

sseeee..  SSuucchh  aass  ::  iinnttaannggiibbllee  bbeenneeffiittss  

22..    hhaarrdd  ttoo  ddeessccrriibbee::  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddeeffiinnee  oorr  ddeessccrriibbee  cclleeaarrllyy,,  bbuutt  nnoonneetthheelleessss  

ppeerrcceeiivveedd  SSuucchh  aass  ::  aann  iinnttaannggiibbllee  qquuaalliittyy  ooff  sseerreenniittyy  iinn  tthhee  mmuussiicc..  

MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  

rreesseerrvveedd..    

DDaallaamm  kkoonntteekkss  aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiippeellaajjaarrii  mmeellaalluuii  wweebbssiittee  iinnii  ::  

hhttttpp::////wwwwww..kkaaddvvaaccoorrpp..ccoomm//ddeessiiggnn//ttaannggiibbllee--ddeessiiggnn--mmeeaanniinngg--aarrcchhiitteeccttuurraall//  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db



