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های انتخاب شییء درروش
 AutoCAD 2013

   از مجم��وعه مجوزه��ایND  و BYتم��ام محتوی��ات ای��ن نوش��ته تح��ت مجوزه��ای 
Creative  Commonsمنتشر شده است. بصورت خلصه این مجوزها به ش��ما  

 دهند که از این نوشته استفاده کنید، آن را تکثیر کرده و با دوستان خود ب��هاجازه می
 های آن را بفروشید. اما در هر صورت بای��د ن��ام نویس��ندهاشتراک بگذارید و یا کپی

اصلی حفظ گردد و اجازه تغییر دادن این نوشته را ندارید.

1ویرایش  4٫ 
پوراحمد شریف
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select های انتخاب شیی ممکن در اتوکد کافی است در براب��ر پیغ��ام برای دیدن لیست تمام روش objectیک��ی از  
  علمت «؟» را تایپ کنید. (توجه کنید در کل این راهنما منظور از تایپ ی��ک عب��ارت، ت��ایپtrim و یا eraseدستورها نظیر 

  است. همچنین در کلیه دستورات و زیر دس��تورات ح��روف ب��زرگ و کوچ��ک تف��اوتی ب��ا ه��مEnterآن و سپس زدن کلید 
دهد:های ممکن را نمایش میندارند.) اتوکد در شکلی همانند زیر فهرست تمام روش

   روش مختلف وجود دارد. البت��ه برخ��ی از18همانگونه که در تصویر فوق دیده می شود برای انتخاب شیی در اتوکد 
اند.فرض فعال هستند. در زیر این روشها به ترتیب آورده شده  بصورت پیشADD  و AUtoاین روشها نظیر 

1.Windowای)ره (انتخاب پنج
Select در برابر پیغام Wدر این شیوه پس از تایپ   objectsکنی��د. ای��ن  شما به کمک ماوس کادری ترسیم می 

 کادر با خط پیوسته و زمینه آبی رنگ ترسیم خواهد شد و تمام اشیاءی که ک�املW درون ک�ادر ق��رار داش�ته باش�ند ب��ه
مجموعه انتخاب شما افزوده خواهند شد.

2.Last(آخرین شیی) 
Select در برابر پیغام  Lبا تایپ حرف   objectsتوانید آخرین شیی ترسیم شده را به مجموعه انتخ��اب خ��ود می 

اضافه کنید. دقت داشته باشید که آخرین شیی ترسیم شده ممکن است لزوماW در محدوده دید شما قرار نداشته باشد.

3.Crossing(انتخاب برخوردی) 
Select در برابر پیغ��ام Cدر این شیوه پس از تایپ   objects ش��ما ک��ادری را ب��ا م��اوس ترس��یم1 همانن��د روش  

 کنید که این بار با خط چین و زمینه سبزرنگ ترسیم خواهد شد. در این حالت تمام اش��یاءی ک��ه در داخ��ل ک��ادرمی
قرار بگیرند یا با لبه کادر برخورد کنند به مجموعه انتخاب شما افزوده خواهند شد.

4.BOXای) (جعبه
  (بعدتر توضیح داده خواهد شد) فع��ال ش��ده اس��ت. ای��نAutoاین حالت معمول به شکل پیش فرض و توسط حالت 

  در براب��ر پیغ��امBتوان ب��ا ت��ایپ  است، میWindow و Crossingشیوه را که در واقع ترکیبی از حالتهای انتخاب 
Select object نیز فعال کرد. در این وضعیت اگر شما  کادری از چپ به راست ترسیم کنید حالت Window 
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  فع��ال خواه��د ش��د. مع��دود اس��تثناهای ای��ن وض��عیتCrossingو اگر کادری از راست به چپ ترسیم کنید حالت 
  هس��تند ک��ه در آن ه��ا انتخ��اب ش��یی تنه��ا ب��ه ص��ورت تک��ی ی��اmeasure ی��ا divide  و offsetدستوراتی نظیر 

Single امکان پذیر است. روش Single.بعدتر توضیح داده خواهد شد 

5.ALL(همه اشیاء) 
 توانید تمام اشیاء موجود در ترسیم (حتی اشیاءی که در شما میSelect objects در برابر پیغام allبا تایپ کلمه 

 های قف��ل ش��ده و را انتخاب کنید. دقت کنید که این سیستم اشیاء لیهشوند)های خاموش قرار دارند و دیده نمیلیه
یا منجمد شده را انتخاب نخواهد کرد.

6.Fence(خط انتخاب) 
 توانید با ترسیم یک سری خط (که فعال شده و شما میFence حالت Select objects در برابر پیغام Fبا تایپ 

کنند، انتخاب کنید. شوند) کل اشیاءی را که با این خطوط برخورد میبه شکل خط چین نشان داده می

7.WPolygonای چندضلعی) (پنجره
  است با این تفاوت که کادر مورد نظر ب�رای انتخ�اب اش�یاء ب�هWindowمنطق انتخاب در این دستور همانند حالت 

Select در براب��ر پیغ��ام WPجای مستطیل به شکل چندضلعی خواهد بود. با تایپ   Objectتوانی��د ی�ک ش�ما می 
   تم�امEnter با خط پیوسته و پس زمینه آبی) ترسیم نمایید و پ�س زدن کلی�د Windowکادر چند ضلعی (همانند 

 اشیاءی که کاملW در داخل این کادر هستند به مجموعه انتخاب افزوده خواهند ش��د. ت��وجه کنی��د ک��ه در هنگ��ام زدن
Enterشود و تنها اولین نقطه کلیک شده به آخرین نقطه متصل خواهد شد. از محل فعلی ماوس صرف نظر می

8. CPolygon(برخوردی چندضلعی) 
  است با این تفاوت که کادر انتخاب به شکل چندضلعی خواهد بود.Crossingاین روش انتخاب نیز همانند روش 

 کنید و تمام اشیاءی که در داخل ک��ادر باش��ند ی��ا ب��ا آن برخ��ورد شما کادر چندضلعی را ترسیم میCPپس از تایپ 
کنند به مجموعه انتخاب اضافه خواهند شد.

9. Group(گروهی) 
 و سپس وارد کردن نام یک گروه کلیه اشیاء آن گروه را انتخاب نمایید.Gتوانید با تایپ در این روش شما می

10. Add(*افزودن به مجموعه انتخاب *از حالتهای پیش فرض) 
Removeزمانی که شما در حالت   objects (حالت بعدی) قرار داشته باشید برای بازگشت ب��ه ح��الت Select 

objectsتوانید از تایپ  و اضافه کردن اشیاء جدید به مجموعه انتخاب میA استفاده کنید. حالت Addاز حالتهای  
گردد. آغاز میSelect objectsپیش فرض اتوکد است یعنی بصورت عادی انتخاب شیی با پیغام 
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11. Remove(حذف اشیاء) 
Select پیغ��ام Rتوانیم ب��ا ت��ایپ هرگاه بخواهیم اشیاءی را از مجموعه انتخاب حذف نماییم می  objectsرا  ب��ه  

Remove  objectsتبدیل کنیم. در این حالت در صورت استفاده از هر یک از روش��های انتخ��اب ش��یی، اش��یاء  
  آخری��ن ش��یی ترس��یم ش��ده را از ح��التL و س��پس Rش��وند. مثلW ت��ایپ انتخاب شده از مجموعه انتخاب خ��ارج می

 توانی��د بج��ای اس��تفاده از ای��نکند. درصورتیکه تعداد اشیاءی که باید حذف شوند اندک باش��د میانتخاب خارج می
  اشیاء مورد نظر را از مجموعه انتخاب خارج کنید. فقط به خاطر داشته باشید ک��ه درShiftحالت با نگه داشتن کلید 

 ای را خواهی��د داش��ت و س�ایر حالته��ا غی��ر فع��الان استفاده از حالتهای تکی یا برخ��وردی ی��ا پنجرهاین حالت تنها امک
خواهند بود. 

12. Multiple(چندتایی) 
  و فعال شدن این ح��الت انتخ��ابMشود. با تایپ از این روش برای انتخاب در ترسیمهای پیچیده و شلوغ استفاده می

 ان پذیر خواهد بود و اشیاء انتخاب شده بصورت خط چین در نخواهند آمد. ش��ماتنها با کلیک مستقیم روی شیی امک
 های وی��ژه انتخ��اب ش��یی ب��اعث کن��دیتوانید از این سیستم برای انتخاب هاشورها و سطوح رنگی که ایجاد جلوهمی

  اس��تفادهEnter بای��د از کلی�د Multipleشود استفاده نمایید. توجه کنید که برای تم�ام ک�ردن  ح�الت عملیات می
کنید.

13. Previous(مجموعه قبلی) 
 اند (یا قبلW مجموعه اشیاءی که در دستور قبلی مورد استفاده قرار گرفتهSelect objects در برابر پیغام Pبا تایپ 

شوند.اند) برای استفاده در دستور فعلی دوباره انتخاب می انتخاب شدهselectتوسط دستور 

14. Undo(بازگرداندن آخرین عملیات) 
 اند از حالت انتخاب خارج اشیاءی که در آخرین حرکت انتخاب شدهSelect objects در برابر پیغام Uبا تایپ 

شوند.می

15.AUto( *اتوماتیک *از حالتهای پیش فرض) 
 در این حالت انتخاب که بصورت پیش فرض فعال اس��ت، ب��ا کلی��ک مس��تقیم روی ی��ک ش��یی، هم��ان ش��یی انتخ��اب

شود. فعال میBoxشود و با کلیک در یک فضای خالی بصورت اتوماتیک حالت می

16.SIngle(تکی) 
 Select در براب��ر پیغ��ام SIتوانی��د ب��ا ت��ایپ زمانی که برای انجام دستوری تنها یک بار انتخاب  شیی لزم باش��د می

object این حالت را فعال نمایید. در اینصورت پس از انتخاب اولین مجموعه از اشیاء  (ح��تی ب��دون زدن Enter( 
شوید.انتخاب شیی به پایان رسیده و شما به مرحله بعدی دستور منتقل می
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17.SUbobject(انتخاب اجزاء شیی) 
Select در برابر پیغام SUبا تایپ   objectsتوانید اجزاء یک  شما میSolidسه بعدی (نظی��ر یاله��ا و ص��فحات  

  را به عنوان یک شیی یکپارچه انتخ��اب نخواه��دSolidیک مکعب) را جداگانه انتخاب کنید. در این حالت اتوکد 
کرد.

18.Object(انتخاب کل شیی) 
   لزم باشد که اشیاءی را نیز بهSolid و انتخاب قسمتهای مورد نظر از SUbobjectاگر پس از فعال کردن حالت 

  خواهید به حالت عادی انتخاب شیی بازSelect objects در برابر پیغام Oصورت عادی انتخاب نمایید، با تایپ 
گشت.
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هاجدول تغییرات ویرایش
تغییراتتاریخنسخه

1 تهیه اولین نسخه این سند0٫

1 های مختلف انتخاب شییاصلح صفحه دوم  //   استفاده از «؟» برای مشاهده حالت1٫

1 archiware.تعویض آدرس وبلگ در پانویس به دامنه 2٫1389/11/9 ir

1   //  افزوده شدن جدول تغییرات به سند2012تعویض آیکون و تصویر صفحه اول به اتوکد 3٫1390/4/27

1 2013ها  //  تغییر عکس ابتدای سند به اتوکد انتقال به تم سیاه رنگ و تغییر فونت4٫1390/2/12
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