
ИИЗЗББИИРРААЊЊЕЕ--ССЕЕЛЛККТТИИРРААЊЊЕЕ  

 
Проектирањето со компјутер во прв ред не е само цртање, голем дел преставува  
поправање. Поправањето без избор на објекти не е можно. Може да избираме по кратка 
или долга постапка... Можноста е голема и тука нашето знаење зајакнато допринесува за 
брзо и дејствување.  
 
1. КЛАСИЧЕН ИЗБОР 

 
Обично сме навикнати да избираме објекти 
графички, директно со кликнување или со 
употреба на  прозорецот Window и Crossing. 
Најпрви графички начини како што се Fence 
(избор на објекти кои ги поминуваме со линија), 
Window иCrossing Polygon (избор на објекти 
внатре на многуаголник), и.т.н. ги употребуваат 
ретки корисници. Можно е поради тоа што во 
последните верзии AutoCAD отстранети се 
опциите од линиите со наредби. 
 
 
Се разбира може опциите да ги повикаме така 
впрочем да втипкаме во линијата за наредби * 
каде е таму испишано прашањето Select objects: 
Покрај графичките начини може да употребиме  
одредени општи начини - како на пример ALL 
(избор на сите објекти ), Previous (повтори го 
последниот важечки избор), Last (избери го 
последниот нацртан објект) и.т.н. 
 



 
 

Потоа наоѓаме тука уште помошни 
поднаредби како Add (додавање на објекти во 
изборот), Remove (отстранување на објекти 
од изборот), Undo (поништување на 
последниот чекор за избор). Прашањето за 
избор самостојно се повторува се додека 
изборот не го потврдиме со Enter. Може да да 
избереме со опцијата SI (single), кој 
самостојно го заклучува изборот по првиот 
чекор.  
 
 

 
2. ПРОЗОРЕЦ -  PROPERTIES 

 
Ако го имаме прозорецот Properties (CTRL+1) 
на врвот се појавува листа и три икони 
поврзани со изборот.. Изборот на 
поединечниот објект во цртежот го запишува 
неговиот тип во листата. На пример клик на 
линијата испишува или се однесвуа за тип  на 
линии Line, Polyline, 3D Polyline…Тој податок 
понекогаш е доста важен за понатамошната 
работа и распрашувањето е брзо како на 
пример употреба на List. 
 
 

 
Прва меѓу иконите »Toggle value of PICKADD 
sysvar«.Таа икона прави подобра збрка 
отколку кај другите. По бројот на загрижени 
корисници тоа е сигурно најчестото прашање 
кое се појавува. Ако по грешка кликнете, 
потоа   AutoCAD избирра објекти од еден 
чекор. Кога избирате никој објект во втора 
фаза, повторниот избор се поништува … 
 
 
 
И работата се повторува ... се додека 
корисникот не се разочара и почне да бара 
помош. Повторниот клик на иконата ќе ги 
реши сите проблеми и AutoCAD поново 
одобрува избирање во повеќе фази. Впрочем 
би одело така да меѓу изборот ја држиме 
типката  Shift, а зошто комплицирано кога не е 
потребно. Променливат може да ја 
надгледуваме преку наредбата  Tools/Options 
на картончето Selection. Се однесува за 
опцијата  »Use Shift to add selection« 
 



Следува иконата Select Objects. AutoCAD 
впрочем овозможува избор на објекти  без 
активна наредба, со тоа да при изборот се 
појавуват грипови. А без наредбата може да 
избираме на 3 основни начини:: Pick, Window 
и Crossing. При избори кои повеќе бараат 
повремено би побарувале дополнителни 
можности.   
 
 
 
 

 
 
Тука нас ни приоѓа на помош таа икона, може 
преку неа без наредба да ги користиме сите на 
почетокот набројани опции. Може да втипкаме  
* ако употребуваме малку освежување на 
сеќавањето кој ни е на општа желба. По 
потврдата на изборот со Enter, на објектите 
повторно се покажуваат грипови  
 
 
 
 

 
 
3. QUICK SELECT 

 
Можна најдобра интересна икона ( меѓу малку 
интересните) е  Quick Select. Колку и да сме се 
среќавале со потребата да во цртежот 
избришеме одредени логични групи на објекти – 
на пример сите текстови или шрафури. И не 
само тоа – може да си поиграме и со различни 
услови и бришење на пример само на објекти 
Polyline, црвена боја Layer-от  Опрема…. 
 
 
 
 

 
Работата впрочем бара некои дополнителни 
знаења, а во големи цртежи кои се цртани по 
прецизно по одредени правила ( единечна 
употреба на Layer-ите , боја, типови на линии и.т.н) 
може суштински да се промени кон квалитетна и 
брза. ИконатаIkona Quick Select отвара нов 
прозорец Quick Select со извесни можности за 
подесување.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Листата Seznam Apply овозможува избор на 
објекти од целито цртеж ама од постојниот 
избор. Вообичаено тука имаме подесено 
Entire Drawing. Следи листата  Object type, 
каде се испишани сите типови на објекти 
употребени во цртежот. Тука може да 
филтрираме поединечни типови ( на пример 
Line, Circle…) или пак Multiple за повеќе 
типови. Листата Properties овозможува избор 
на дополнителни услови односно боја,Layerи, 
типн на линија … 
 

 
 
 

Зависно до избараните својства се менуваат 
опциите во листата Operator (=, >, < и.т.н). 
Листата Value се прилагодува на изборот во   
листата својства. Ако на пример со 
задовлство би ги избрале сите објекти на  
layer-от   0, во листата Properties избране  
Layer, во листата Operator = Equals и во 
листата Value layer 0. Подоле имаме вклучено 
Include и new selection set и по потврда со OK, 
се сите објекти кои одговараар условите 
самостојно  избираат.  


