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YAZILIM ARAYÜZÜ VE MODELLEME KOMUTLARI 

Vasari, Revit yazılımının sadece geometrik modelleme ile ilgili kısmı olan conceptual mass 
(kavramsal kütle) komutlarını içeren, ilave performans analizi araçlarıyla bina performans 
analizinin yapılması ve analiz sonuçlarının bina kavramsal tasarım evresinde kullanılmasını 
sağlayan bir yazılımdır. Yazılım Beta aşamasındadır ve bu notlar yazılımın Beta 3 versiyonunu 
kapsar. Yazılım, http://autodeskvasari.com adresinden ücretsiz kayıt olunarak indirilebilir.  

Yazılım arayüzü 

 

Kapatılan arayüz öğeleri Manage����User Interface ile görünür hale getirilebilir. 

Ölçü biriminin belirlenmesi: 

Yazılım imperial sisteminde açıldığı için 
ölçülerin metrik sisteme dönüştürülmesi 
gerekecektir. Manage����Project Units 
düğmesi seçilerek yeni ölçü birimi girilebilir: 
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Yeni açılan dosyalarda bu ölçü biriminin geçerli olması için şablon dosyasına kaydedilmesi 

gerekir. Şablon (template) dosyası şu şekilde yaratılır: 

 

Ctrl+N ile yeni Proje iletişim kutusunun açılması sağlanır 
ve yandaki seçim yapılır. Buna göre yeni  şablon dosyası 
için varolan Metric şablonunu kullanılacaktır ve yeni 
ekran şablon yaratma amaçlı kullanılacaktır. Şablon 
dosyaları normal dosyalardan farklı olarak .rte uzantısına 
sahiptir. Açılan yeni ekranda yukarıdaki gibi  
Manage����Project Units ile birim santimetreye çevrilir ve 
Uygulama menüsünden Save As ���� Template ile Vasari 
klasöründe bulunması kolay bir alt klasöre kaydedilir.  
 

Vasari'nin bu şablonla açılması için  

 uygulama menüsünden 
Options seçilir ve File Locations 
kısmında + sembolüne basılarak bu 
şablon tanıtılır ve listenin en üstüne 
getirilir. 
 

 

Seviye çizgileri 

Genellikle binalardaki kat düzlemlerinin 
yükseklik seviyesi gösteren çizgilerdir.  

Şekillerin 3B yükseltilmeleri (Extrude) 
sırasında yükseklik açısından kılavızluk 
görevi görürler. 

Çizim sırasında seçenek çubuğundan 
hangi seviyenin aktif olacağı belirlenir.   

 

 

Varsayılan düzende 300 cm aralıklı  5 seviye çizgisi vardır. Varolan seviye çizgileri üzerine 
tıklayıp aralıkları yeni değerler girerek değiştirilebilir. Yeni seviye çizgileri de eklenebilir. 

Model���� Level düğmesi seçilir. Draw panelinden  Pick Line komutu seçilir ve Seçenekler 
çubuğunda bir Offset (öteleme) değeri girilir. Bu Offset değeri kadar değerde ve yönde 
tıklanan seviye çizgisinden uzanka yeni bir seviye çizgisi oluşturulacaktır: 

Bir seviyedeki grafik bilgi seçilip Modify sekmesinden Clipboard'a kopyalanıp, farklı katlara 
yapıştırılabilir: 
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Çizim Yapmak 

 

Vasari'de kavramsal kütleler Model sekmesinden 
Create Mass düğmesi seçilerek oluşturulur. 
 
Burada bulunan çizim araçları farklı geometrik 
biçimler oluşturma imkanı sağlarlar. 
 
Bir sonraki aşamaya geçmek için sağda yer alan 
düğmeler ile şekil onaylanabilir veya iptal edilebilir. 

 
 

 
 

 

Aşağıdaki örnekte Line aracıyla ölçü verilerek bir şekil 
oluşturulmuştur. Şekli meydana getiren çizgilerin mevcut 
düzleme dik veya paralel olduğu ekranda beliren "horizontal" 
veya "vertical" bilgisiyle sağlanabilir. Çizgi yönü ekranda 
tanımlandıktan sonra klavyeden değer girilebilir. Oluşturulan 
çizgiler seçilerek değerleri daha sonra değiştirilebilir. 
 
Çizgiden çıkmak, ama çizim yapmayı başka bir noktadan 
veya başka bir araçla sürdürmek için klavyeden Enter, Esc 
veya fareyle sağ tıklayıp Cancel kullanılabilir. 
 

 

Vasari'de şekil kapalı hale geldiğinde yüzey meydana 
gelecektir. Đşlemi tamamlamak için Finish Mass düğmesine 
basılır. Seçilen kenara dik veya açılı gelen kenara ait ölçüler 
seçilerek üzerinde değişiklik yapılabilir. 
 

 

 

Kapalı şekilleri, üçüncü boyutta yükseltmek için yüzey seçilir 
ve Create Form düğmesi (solid seçeneğiyle) seçilir. Yükseklik 
ilgili kenar seçilip yeni değerle ardından değer girilerek 

değiştirilebilir.  Đstenirse bu yükseltme işlemi  düzenleme 
aracıyla da yapılabilirr.  

Đşlem bittiğinde Finish Mass düğmesi veya iptal etmek için 
Cancel Mass seçilir. 
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NOT: Create Form komutu hem kapalı ve hem deaçık 
biçimlerde kenarların Z yönünde yükseltilerek yüzey 
giydirilmesine neden olur. 

 

Referans Düzlemi 

Referans düzlemi üzerinde modelleme yapılan alandır. Vasari varsayılan olarak Level 1 adı 

verilen bir düzlemde modelleme yaptırır. Bu genellikle yatay zemin seviyesindeki bir düzlemdir.  

Bu düzlem istenildiğinde değiştirilebilir. Örneğin beşik çatıya sahip bir biçim oluşturulmak 

istendiği varsayılsın.  Modelleme işlemi Model sekmesi Create Mass düğmesi seçilir ve Draw 

panelinden Line işaretlenir. 

Placement Plane'den Reference Plane: Center (Front/Back) seçilerek bu referans düzlemi 

aktif yapılmıştır. 

 

    

 

Modeli yeniden düzenlemek ve ilaveler yapmak 

 

Oluşturulan 3B modeller üzerinde değişiklik yapmak 
için model seçilip Edit In-Place düğmesine basılabilir. 
Model üzerine çift tıklamak da aynı işlevi görür. 
 
Đşlemin başlangıçtaki 2B profil üzerinde gerçekleşmesi 
için imleç model üstünde istenen yerdeyken klavyede 
Tab düğmesine kısa aralıklarla basılarak modelin farklı  
Yerlerinin vurgulanması sağlanır; yandaki şekilde 
örneğin taban yüzey seçilmek üzere vurgulanmıştır. 
 

 
 
Đstenen yer vurgulandığında tıklanır; üstteki gibi Edit In-
Place düğmesi ile veya çift tıklanarak düzenleme 
moduna girilir. Görüntü wireframe (telkafes) 
görünümüne dönüşür. Modele aşağıdaki düzenleme 
yapılmıştır: 
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Kat bölümlemeleri yapmak 

 
 
  

Oluşan 3B biçim üzerinde tanımlı seviyelere göre kat bölümlemeleri yapılabilir. 3B biçim 
seçilir ve Modify I Mass����Mass Foors düğmesine tıklanır. Đletişim kutusundan hangi 
seviyelerde kat bölümlemesi yapılacağı işaretlenir: 
 

   
 

Çizim geometrileri 

Vasari'de Line dışında yer alan diğer çizim araçları şu şekildedir: 

Açık uçlular: 

 Start-End-Radius yayı 
 

 

 Center-End yayı 
 

 

 Tangent-End yayı 
 

 

 Fillet yayı  Kontrol noktalı spline   Düzenleme noktalı spline  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Fillet yayı şekil kapanmadan/yüzey oluşmadan önce kullanılmalıdır. Vasari 3B modelleri 

aksi taktirde hata mesajı vermektedir. 

Kapalı yüzey yaratanlar: 

 Dikdörtgen  Đç dairesel çokgen  Dış dairesel çokgen 
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Daire 

 
Elips   

 

 

 

 

  

 

Özel amaçlılar: 

 Çizgi işaretle (Pick lines): 
 

 Nokta elemanı 

 Mevcut bir duvar veya çizgiden yeni 
çizgi yaratır. Offset değeri girilirse kopya 
çizgi referans alınan elemandan o 
mesafede öteleme yapar. Bir çizgi dizisi 
tab ile vurgulanıp tıklanarak oluşturulur. 

 Referans amaçlı kullanılır. Kullanıldığı 
yerde üzerinde çizgi ve eğrilerin 
oluşturulabileceği 3B bir düzlem yaratır. 

 

Bazı Düzenleme işlemleri 

Vasari'deki Move, Copy vb. birçok düzenleme işleminde komuttan önce nesne(ler)in seçilmiş 

olması gereklidir. Move, Copy, Rotate Offset ve Mirror komutları diğer CAD yazılımları ile 

benzerlik gösterir. 

Kırpmak/Uzatmak ve Ayırmak 

 

Bu amaçla Trim/Extend komutu kullanılır. Komut seçilir ve varlıklara 
aşağıdaki gibi tıklanır: 
 

 

 

Tıklanan varlıklar (1 ve 2) 
açılarını koruyarak birleşirler. 

 
 

   

Uzatma sınırı seçilir (1) ve 
sonra varlığa (2) tıklanır 

 

  

Sınırlayıcı varlık önce seçilir 
(1) ve ardından 
korunacaklara (2 ve 3) 
tıklanır. 

 

 

 

Bir çizgiyi tek bir noktadan veya bir aralıktan bütünden ayırmak için 
Split komutu kullanılır. Seçenekler çubuğundan  işaretli 
olduğunda parça koparılır. 

  
 

Tekrarlı kopya üretmek (array) 

Hizalamak 
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Đki nesnenin konumlarını birbirine göre düzenlemeye yarar. Genellikle nesnelerin seviye 

çizgilerine göre yüksekliklerini tanımlamak için kullanılır. Yükseltilen modeller seviye çizgilerine 

göre yeniden düzenlenebilir. Bu iki şekilde gerçekleştirilebilir. 

 Align komutuyla seviye çizgisine ve 
ardından modelin üst yüzeyine tıklanır: 
 

   
 

Yüzeydeki kilit sembolüne tıklanırsa, yüzey ve 
seviye çizgisi birbirine bağlanır. Seviye 
çizgisinin konumundaki değişikler modelde 
de uygulanacaktır. 
 
 

Düzenleme aracıyla seviye çizgilerini 
yakalamak 
 

 
 
Yüzey Z yönünde hareket ettirilirken seviye 
çizgileri vurgulanır; uygun olana erişildiğinde 
fare serbest bırakılır. 

Yüzey detayları eklemek 

 

Form element komutları 3B model üzerine ilave detaylar eklemek için 
kullanılabilir. 
 
 
 

 

Model üzerinde yüzey üzerinde yapılan yukarıdaki uzatma/kısaltma veya 
yükseltme/alçaltma işlemleri haricinde kenar veya noktalar üzerinde de 
çalışılabilir. Bunun için X-Ray ile modelin saydam röntgen görüntüsüne 
bakılabilir. X-Ray'in aktif olması için modelin düzenleme modunda tümünün 
seçili olması gerekir. Yukarıda anlatıldığı gibi, fare model üzerinde gezerken 
klavyeden Tab üzerine tıklanarak farklı alanlar vurgulanabilir. 

      

 Add Profile 
Modelin enine bölümlemesine yol açar. Model yukarıdaki gibi X-Ray 
modunda görüntülenmelidir.  
 

   

 Add Edge 
Modelin bit yüzeyi boyunca boyuna bölümlemesine yol açar. Model 
X-Ray modunda görüntülenmelidir.  
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 Dissolve 
Oluşturulan modelden yüzeyleri siler. 
 

   
 
NOT: Yukarıdaki 2B profillerden, şekiller tek tek seçilerek (Ctrl + 
tıklama) Create Form ile yeniden yüzey yaratılabilir. 
 

Create Form, void 
seçeneğiyle 
kullanıldığında, 
yüzeyde girintiler 
oluşturulabilir. 

   
 Yüzey üzerine 

dikdörtgenler çizilir. 
Create form, void 
seçeneğiyle 
uygulanır ve 
ardından uzatma 
şekil içine doğru 
gerçekleştirilir. 

Finish Mass düğmesi 
ile yukarıdaki sonuç 
elde edilir. 

 

Đlave yüzey oluşturma işlemleri 

Sweep: Bir profilden bir yol 
boyunca yüzey oluşturur. 
Profili yolun normal yönüne 
(90 derece) oluşturabilmek 
için nokta (point element) 
eklemek gerekir. 

  
Spline eğrisi üzerine nokta 
yerleştirilir. 

Nokta seçildiğine çizim  
düzlemi görülebilir. 

 
 

Dikdörtgen aracıyla 

oluşturulan şekil 

Dikdörtgen ve yol seçilir; 
Create Form komutu 
uygulanır.  

 

Örnek: Yukarıdaki adımlar takip edilir; iki yüzey seçilir ve Create Form ile son biçim elde edilir: 

    

Sweep Blend: Birden fazla 
profilden bir yol boyunca 
yüzey oluşturur. Yukarıdaki 
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işlemler takip edilir. 
 
Yandaki örnekte kontrol 
noktalı spline eğrisi 
kullanılmıştır.  

Spline eğrisi (kontrol noktalı) 
üzerine noktalar ve ardından 
profiller yerleştirilir. Bir spline 
eğrisi uzunluğı 0-1 

Yüzeyler ve yol seçilerek  
Create Form komutu 
uygulanır. 

 
NOT: Bir spline eğrisinde eğri toplam uzunluğu 1 olarak kabul 
edilir. Đlk nokta 0 orta nokta 0.5 son nokta ise 1 ile gösterilir. 
Noktalar konulduktan sonra seçilerek bu özel konumlara 
Properties altında Normalized Curve Parameter kısmında 
değer verilerek taşınır. 

 
Revolve: Bir profili bir eksen 
etrafında döndürerek yüzey 
oluşturma işlemidir. 
  

  
Yer düzlemine dik bir profil 
oluşturmak için bir çizgi çizilir 
ve üzerine referans amaçlı bir 
nokta yerleştirilir. 

Noktadan geçen profil ve 
profilin etrafında döneceği 
eksen seçilerek Create Form 
ile biçim yaratılır. 

 

 

 
Loft: Farklı çizgi ve eğriler 
arasındaki boşluğun yüzey ile 
doldurulmasını sağlar. 
   

 
 

 

Aynı kütle komutu için farklı 
kat seviyelerinde spline 
eğrileri oluşturulmuştur. 

Eğriler seçilmiş Create Form 
ile araları yüzeyle 
doldurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 


