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   از مجم��وعه مجوزه��ایND  و BYتم��ام ای��ن نوش��ته تح��ت مجوزه��ای 
Creative  Commonsمنتشر شده است. بصورت خلصه این مجوزه��ا  

 دهند که از این نوشته استفاده کنید، آن را تکثیر ک��رده و ب��ابه شما اجازه می
 ه��ای آن را بفروش��ید. ام��ا در ه��ردوستان خود به اشتراک بگذارید و ی��ا کپی

 صورت باید نام نویسنده اصلی حفظ گردد و اجازه تغییر دادن ای��ن نوش��ته را
ندارید.
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 برای دیدن لیست تمام روشهای انتخاب ش��یی ممک��ن در اتوک��د ک��افی
  وerase یکی از دستورها نظیر select objectاست در برابر پیغام 

  علمت «؟» را تایپ کنید. (توجه کنید در کل ای��ن راهنم��ا منظ��ور ازtrimیا 
  است. همچنین در کلیهEnterتایپ یک عبارت، تایپ آن و سپس زدن کلید 

 دستورات و زیر دستورات حروف بزرگ و کوچ��ک تف��اوتی ب��ا ه��م ندارن��د.)
اتوکد در شکلی همانند زیر فهرست تمام روشهای ممکن را نمایش میدهد:

 ۱۸همانگونه که در تصویر فوق دیده می شود برای انتخ��اب ش��یی در اتوک��د 
 ADD  و AUtoروش مختلف وجود دارد. البت��ه برخ��ی از ای��ن روش��ها نظی��ر 

اند.فرض فعال هستند. در زیر این روشها به ترتیب آورده شدهبصورت پیش

۱.Windowای)ره (انتخاب پنج
Select در برابر پیغ��ام Wدر این شیوه پس از تایپ   objects 

 کنید. این کادر با خط پیوس��ته وشما به کمک ماوس کادری ترسیم می
 زمینه آبی رنگ ترسیم خواهد شد و تمام اشیاءی که کاملb درون کادر

قرار داشته باشند به مجموعه انتخاب شما افزوده خواهند شد
۲.Last(آخرین شیی) 

 توانی��د میSelect objects در براب��ر پیغ��ام  Lبا تایپ حرف 
 آخرین شیی ترسیم شده را به مجموعه انتخاب خود اضافه کنید. دقت
 داشته باشید که آخرین ش��یی ترس��یم ش��ده ممک��ن اس��ت لزوم��اb در

محدوده دید شما قرار نداشته باشد.
۳.Crossing(انتخاب برخوردی) 

Select در برابر پیغ��ام Cدر این شیوه پس از تایپ   objects 
 کنید که این ب��ار ب��ا شما کادری را با ماوس ترسیم می۱همانند روش 

 خط چین و زمینه سبزرنگ ترسیم خواه��د ش��د. در ای��ن ح��الت تم��ام
 اشیاءی که در داخل کادر قرار بگیرند یا با لبه کادر برخورد کنن��د ب��ه

مجموعه انتخاب شما افزوده خواهند شد.
۴.BOXای) (جعبه

  (بع��دترAutoاین حالت معمول به شکل پیش فرض و توس��ط ح��الت 
 توضیح داده خواهد شد) فعال شده اس��ت. ای��ن ش��یوه را ک��ه در واق��ع

 توان با است، میWindow و Crossingترکیبی از حالتهای انتخاب 
Select در برابر پیغام Bتایپ   objectنیز فعال کرد. در ای��ن  

 وض��عیت اگ��ر ش��ما  ک��ادری از چ��پ ب��ه راس��ت ترس��یم کنی��د ح��الت
Windowو اگ��ر ک��ادری از راس��ت ب��ه چ��پ ترس��یم کنی��د ح��الت  
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Crossingفع��ال خواه��د ش��د. مع��دود اس��تثناهای ای��ن وض��عیت  
  هس��تند ک��هmeasure ی��ا divide  و offsetدستوراتی نظیر 

  امکان پ��ذیرSingleدر آن ها انتخاب شیی تنها ب��ه ص��ورت تک��ی ی��ا 
 بعدتر توضیح داده خواهد شد.Singleاست. روش 

۵.ALL(همه اشیاء) 
  ش��ماSelect objects در براب��ر پیغ��ام allب��ا ت��ایپ کلم��ه 

 ه��ایتوانید تمام اشیاء موجود در ترسیم (حتی اشیاءی ک��ه در لیهمی
  را انتخاب کنید. دقت کنید ک��هشوند)خاموش قرار دارند و دیده نمی

 ه��ای قف��ل ش��ده و ی��ا منجم��د ش��ده را انتخ��اباین سیستم اشیاء لیه
نخواهد کرد.

۶.Fence(خط انتخاب) 
  فعالFence حالت Select objects در برابر پیغام Fبا تایپ 

 توانید با ترسیم یک سری خط (که به ش��کل خ��ط چی��نشده و شما می
 کنند،شوند) کل اشیاءی را که با این خطوط برخورد مینشان داده می
انتخاب کنید. 

۷.WPolygonای چندضلعی) (پنجره
  اس��ت ب��ا ای��نWindowمنطق انتخاب در این دستور همانن��د ح��الت 

 تفاوت که کادر مورد نظر برای انتخاب اشیاء به جای مستطیل به شکل
 Select در براب��ر پیغ��ام WPچندض��لعی خواه��د ب��ود. ب��ا ت��ایپ 

Objectتوانید یک کادر چند ضلعی (همانن��د  شما میWindowب��ا  
 خ��ط پیوس��ته و پ��س زمین��ه آب��ی) ترس��یم نمایی��د و پ��س زدن کلی��د

Enterدر داخل این کادر هستند به مجموعه bتمام اشیاءی که کامل   
  ازEnterانتخاب افزوده خواهند شد. توجه کنید که در هنگ��ام زدن 

 شود و تنها اولین نقطه کلیک شده بهمحل فعلی ماوس صرف نظر می
آخرین نقطه متصل خواهد شد.

۸. CPolygon(برخوردی چندضلعی) 
  است با این تف���اوتCrossingاین روش انتخاب نیز همانند روش 

  ش��ماCPکه کادر انتخاب به شکل چندضلعی خواهد بود. پس از ت��ایپ 
 کنید و تمام اشیاءی ک��ه در داخ��ل ک��ادرکادر چندضلعی را ترسیم می

باشند یا با آن برخورد کنند به مجموعه انتخاب اضافه خواهند شد.
۹. Group(گروهی) 

  و س��پس وارد ک��ردن ن��ام ی��کGتوانید با تایپ در این روش شما می
گروه کلیه اشیاء آن گروه را انتخاب نمایید.

۱۰. Add(*افزودن به مجموعه انتخاب *از حالتهای پیش فرض) 
  (حالت بعدی) قرارRemove objectsزمانی که شما در حالت 

  و اضافهSelect objectsداشته باشید برای بازگشت به حالت 
  اس��تفادهAتوانی��د از ت��ایپ کردن اشیاء جدید به مجموعه انتخاب می

  از حالتهای پیش ف��رض اتوک��د اس��ت یعن��ی بص��ورتAddکنید. حالت 
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گردد. آغاز میSelect objectsعادی انتخاب شیی با پیغام 
۱۱. Remove(حذف اشیاء) 

 توانیم باهرگاه بخواهیم اشیاءی را از مجموعه انتخاب حذف نماییم می
 Remove objects را  به Select objects پیغام Rتایپ 

 تبدیل کنیم. در این حالت در صورت اس��تفاده از ه��ر ی��ک از روش��های
 ش��وند.انتخاب شیی، اشیاء انتخاب شده از مجموعه انتخ��اب خ��ارج می

  آخرین شیی ترسیم ش��ده را از ح��الت انتخ��ابL و سپس Rمثلb تایپ 
 کند. درصورتیکه تعداد اشیاءی که باید ح��ذف ش��وند ان��دکخارج می
 Shiftتوانید بجای استفاده از این حالت با نگه داشتن کلید باشد می

 اشیاء مورد نظر را از مجموعه انتخ��اب خ��ارج کنی��د. فق��ط ب��ه خ��اطر
 ان اس��تفاده از حالته��ای تک��ی ی��اداشته باشید که در این حالت تنها امک��

 ای را خواهی��د داش��ت و س��ایر حالته��ا غی��ر فع��البرخوردی ی��ا پنج��ره
خواهند بود. 

۱۲. Multiple(چندتایی) 
 از این روش ب��رای انتخ��اب در ترس��یمهای پیچی��ده و ش��لوغ اس��تفاده

  و فعال شدن این حالت انتخاب تنها با کلیک مستقیمMشود. با تایپ می
 ان پذیر خواهد بود و اشیاء انتخاب ش��ده بص��ورت خ��طروی شیی امک

 توانی��د از ای��ن سیس��تم ب��رای انتخ��ابچین در نخواهند آمد. ش��ما می
 های ویژه انتخاب ش��یی ب��اعثهاشورها و سطوح رنگی که ایجاد جلوه

 شود استفاده نمایید. توجه کنید که برای تمام کردنکندی عملیات می
 استفاده کنید.Enter باید از کلید Multipleحالت 

۱۳. Previous(مجموعه قبلی) 
  مجموعه اشیاءی کهSelect objects در برابر پیغام Pبا تایپ 

 اند (ی��ا قبلb توس��ط دس��توردر دستور قبلی مورد استفاده قرار گرفته
selectاند) ب��رای اس��تفاده در دس��تور فعل��ی دوب��اره انتخاب شده 
شوند. انتخاب می

۱۴. Undo(بازگرداندن آخرین عملیات) 
  اش��یاءی ک��ه درSelect objects در براب��ر پیغ��ام Uبا ت��ایپ 

شوند.اند از حالت انتخاب خارج میآخرین حرکت انتخاب شده
۱۵.AUto( *اتوماتیک *از حالتهای پیش فرض) 

 در این حالت انتخاب ک��ه بص��ورت پیش ف��رض فع��ال اس��ت، ب��ا کلی��ک
 شود و با کلی��ک در ی��کمستقیم روی یک شیی، همان شیی انتخاب می

شود. فعال میBoxفضای خالی بصورت اتوماتیک حالت 
۱۶.SIngle(تکی) 

 زمانی که برای انجام دستوری تنها یک ب��ار انتخ��اب  ش��یی لزم باش��د
  این حالتSelect object در برابر پیغام SIتوانید با تایپ می

 را فعال نمایید. در اینصورت پس از انتخ��اب اولی��ن مجم��وعه از اش��یاء
 ) انتخاب شیی ب��ه پای��ان رس��یده و ش��ما ب��هEnter(حتی بدون زدن 

http://sharifpour.wordpress.com/download



   AutoCAD    ۵روشهای انتخاب شیی در 

شوید.مرحله بعدی دستور منتقل می
۱۷.SUbobject(انتخاب اجزاء شیی) 

Select در برابر پیغ��ام SUبا تایپ   objectsتوانی��د ش��ما می 
  سه بعدی (نظی��ر یاله��ا و ص��فحات ی��ک مکع��ب) راSolidاجزاء یک 

  را ب��ه عن��وان ی��کSolidجداگانه انتخاب کنید. در این حالت اتوک��د 
شیی یکپارچه انتخاب نخواهد کرد.

۱۸.Object(انتخاب کل شیی) 
  و انتخ��اب قس��متهایSUbobjectاگر پ��س از فع��ال ک��ردن ح��الت 

   لزم باشد که اشیاءی را نیز به ص��ورت ع��ادیSolidمورد نظر از 
  ب��هSelect objects در برابر پیغ��ام Oانتخاب نمایید، با تایپ 

 خواهید گشت.حالت عادی انتخاب شیی باز
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