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برای دیدن لیست تمام روشهای انتخاب شیی ممکن در اتوکد کافی است در برابر پیغ ام select

 objectیکی از دستورها نظیر  eraseو یا  trimعلمت »؟« را تایپ کنید) .ت وجه کنی د در ک ل ای ن
راهنما منظور از تایپ یک عبارت ،تایپ آن و سپس زدن کلید  Enterاست .همچنین در کلیه دس تورات

و زیر دستورات حروف بزرگ و کوچک تفاوتی با هم ندارند (.اتوکد در شکلی همانند زی ر فهرس ت تم ام
روشهای ممکن را نمایش میدهد:

فهرست کلیه روش های انتخاب شیی

همانگونه که در تصویر فوق دیده میشود برای انتخاب شیی در اتوک د  ۱۸روش مختل ف وج ود

دارد .البته برخی از این روشها نظیر  AUtoو  ADDبصورت پیشفرض فعال هستند .در زیر ای ن روش ها
به ترتیب آورده شدهاند.
) Window .۱انتخاب پنجرهای(
در این شیوه پس از تایپ  Wدر برابر پیغام objects

 Selectشما به کمک ماوس ک ادری

ترسیم میکنید .این کادر با خط پیوسته و زمینه آبی رنگ ترسیم خواهد ش د و تم ام اش یاءی ک ه

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

با تایپ حرف  Lدر برابر پیغام  Select objectsمیتوانید 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

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

در این شیوه پس از تایپ  Cدر برابر پیغام  Select objectsهمانند روش  ۱شما کادری را

با ماوس ترسیم میکنید که این بار با خط چین و زمینه سبزرنگ ترسیم خواهد شد .در ای ن ح الت

تمام اشیاءی که در داخل کادر قرار بگیرند یا با لبه کادر برخورد کنن د ب ه مجم وعه انتخ اب ش ما
افزوده خواهند شد.

) BOX .۴جعبهای(
این حالت معمول به شکل پیشفرض و توسط حالت ) Autoبعدتر توضیح داده خواهد ش د( فع ال
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شده است .این شیوه را که درواقع ترکی بی از حالته ای انتخ اب  Crossingو  Windowاس ت،
میتوان با تایپ  Bدر برابر پیغام  Select objectنیز فعال کرد .در این وض عیت اگ ر ش ما

کادری از چپ به راست ترسیم کنید حالت  Windowو اگر کادری از راست به چپ ترس یم کنی د
حالت  Crossingفعال خواهد شد .معدود استثناهای این وضعیت دستوراتی نظیر  offsetو

 divideیا  measureهستند که در آنه ا انتخ اب ش یی تنه ا ب ه ص ورت تک ی ی ا Single

امکانپذیر است .روش  Singleبعدتر توضیح داده خواهد شد.
) ALL .۵همه اشیاء(

با تایپ کلمه  allدر برابر پیغام  Select objectsشما میتوانید تم ام اش یاء موج ود در

ترسیم )حتی اشیاءی که در لیههای خاموش قرار دارند و دیده نمیشوند( را انتخاب کنی د .دق ت
کنید که این سیستم اشیاء لیههای قفل شده و یا منجمد شده را انتخاب نخواهد کرد.
) Fence .۶خط انتخاب(

با تایپ  Fدر برابر پیغام  Select objectsحالت  Fenceفعال شده و ش ما میتوانی د ب ا

ترسیم یک سری خط )که به شکل خط چین نشان داده میشوند( کل اشیاءی را که ب ا ای ن خط وط
برخورد میکنند ،انتخاب کنید.

) WPolygon .۷پنجرهای چندضلعی(
منطق انتخاب در این دستور همانند حالت  Windowاست با این تفاوت که کادر مورد نظر ب رای

انتخاب اشیاء به جای مستطیل به شکل چندضلعی خواهد بود .با تایپ  WPدر برابر پیغام Select
 Objectشما میتوانید یک کادر چند ضلعی )همانند  Windowبا خط پیوسته و پس زمینه آب ی(

ترسیم نمایید و پس زدن کلید  Enterتمام اشیاءی ک ه ک امل eدر داخ ل ای ن ک ادر هس تند ب ه

مجموعه انتخاب افزوده خواهند شد .توجه کنید که در هنگام زدن  Enterاز محل فعل ی م اوس

صرف نظر میشود و تنها اولین نقطه کلیک شده به آخرین نقطه متصل خواهد شد.
) CPolygon .۸برخوردی چندضلعی(

این روش انتخاب نیز همانند روش  Crossingاست با این تف اوت ک ه ک ادر انتخ اب ب ه ش کل

چندضلعی خواهد بود .پس از تایپ  CPشما کادر چندضلعی را ترسیم میکنید و تم ام اش یاءی ک ه

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

در این روش شما میتوانید با تایپ  Gو سپس وارد کردن نام یک گ روه کلی ه اش یاء آن گ روه را
انتخاب نمایید.

) Add .۱۰افزودن به مجموعه انتخاب *از حالتهای پیش فرض*(
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زمانی که شما در حالت ) Remove objectsحالت بعدی( قرار داشته باشید برای بازگشت به

حالت  Select objectsو اضافه کردن اشیاء جدید به مجموعه انتخاب میتوانید از تایپ A

استفاده کنید .حالت  Addاز حالتهای پیشفرض اتوکد است یعنی بص ورت ع ادی انتخ اب ش یی ب ا
پیغام  Select objectsآغاز میگردد.

) Remove .۱۱حذف اشیاء(
هرگاه بخواهیم اشیاءی را از مجموعه انتخاب حذف نماییم میت وانیم ب ا ت ایپ  Rپیغ ام Select
 objectsرا به objects

 Removeتبدیل کنیم .در این حالت در صورت اس تفاده از ه ر

یک از روشهای انتخاب شیی ،اشیاء انتخاب شده از مجموعه انتخاب خارج میش وند .مثل eت ایپ  Rو
سپس  Lآخرین شیی ترسیم شده را از حالت انتخاب خارج میکند .درصورتیکه تعداد اش یاءی ک ه

باید حذف شوند اندک باشد میتوانید بجای استفاده از ای ن ح الت ب ا نگ ه داش تن کلی د Shift

اشیاء مورد نظر را از مجموعه انتخاب خارج کنید .فقط به خاطر داشته باشید که در این حالت تنه ا
امکان استفاده از حالتهای تکی یا برخوردی یا پنجرهای را خواهید داش ت و س ایر حالته ا غی ر فع ال
خواهند بود.

) Multiple .۱۲چندتایی(
از این روش برای انتخاب در ترسیمهای پیچیده و شلوغ استفاده میشود .با تایپ  Mو فع ال ش دن

این حالت انتخاب تنها با کلیک مس تقیم روی ش یی امکانپ ذیر خواه د ب ود و اش یاء انتخ اب ش ده

بصورت خط چین در نخواهند آمد .شما میتوانید از این سیستم برای انتخاب هاش ورها و س طوح
رنگی که ایجاد جلوههای ویژه انتخاب شیی باعث کندی عملیات میشود استفاده نمایید .توجه کنید

که برای تمام کردن حالت  Multipleباید از کلید  Enterاستفاده کنید.
) Previous .۱۳مجموعه قبلی(

با تایپ  Pدر برابر پیغام  Select objectsمجموعه اش یاءی ک ه در دس تور قبل ی م ورد
استفاده قرار گرفتهاند )یا قبل eتوسط دستور  selectانتخاب شدهاند( برای اس تفاده در دس تور

فعلی دوباره انتخاب میشوند.

) Undo .۱۴بازگرداندن آخرین عملیات(
با تایپ  Uدر برابر پیغام  Select objectsاشیاءی که در آخرین حرکت انتخاب شدهاند از
حالت انتخاب خارج میشوند.

) AUto .۱۵اتوماتیک *از حالتهای پیش فرض* (
در این حالت انتخاب که بصورت پیشفرض فعال است ،با کلیک مستقیم روی یک شیی ،همان ش یی
انتخاب میشود و با کلیک در یک فضای خالی بصورت اتوماتیک حالت  Boxفعال میشود.
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) SIngle .۱۶تکی(
زمانی که برای انجام دستوری تنها یک بار انتخاب شیی لزم باشد میتوانید با ت ایپ  SIدر براب ر
پیغام  Select objectاین حالت را فعال نمایید .در اینصورت پس از انتخاب اولین مجم وعه

از اشیاء )حتی بدون زدن  (Enterانتخاب شیی به پایان رسیده و شما ب ه مرحل ه بع دی دس تور
منتقل میشوید.

) SUbobject .۱۷انتخاب اجزاء شیی(
با تایپ  SUدر برابر پیغام  Select objectsشما میتوانید اجزاء یک  Solidس ه بع دی

)نظیر یالها و صفحات یک مکعب( را جداگانه انتخاب کنید .در این حالت اتوکد  Solidرا به عن وان
یک شیی یکپارچه انتخاب نخواهد کرد.
) Object .۱۸انتخاب کل شیی(

اگر پس از فعال کردن حالت  SUbobjectو انتخاب قسمتهای مورد نظر از  Solidلزم باشد

که اشیاءی را نیز به صورت عادی انتخاب نمایید ،با تایپ  Oدر برابر پیغام Select objects
به حالت عادی انتخاب شیی باز خواهید گشت.
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