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دانلود نرم افزار Autodesk EAGLE Premium 9.6.2 بدون نیاز به کرک

نرم افزار Autodesk EAGLE Premium برای طراحی PCB و شماتیک مدار مورد استفاده قرار میگیرد در حالت کلی از نرم

CadSoft Computer برای شبیه سازی الکترونیک استفاده می شود . این نرم افزار قبال توسط شرکت EAGLE افزار

تولید می شود که بعد ها شرکت Autodesk امتیاز این نرم افزار دوست داشتنی را برای خود خرید . کلمه EAGLE در لغت به

Easily Applicable Graphical Layout معنـی عقـاب هسـت ولـی اگـر بـه تـاریخچه نـام گـذاری شرکـت برگردیـم از کلمـات

Editor به وجود آمده است . رقیب نرم افزار ایگل ، Altium Designer هست که اگر بخوایم مقایسه کنیم آلتیوم دیزاینر نسبت

به ایگل حجم خیلی بیشتری دارد و به سیستم قوی تری نیاز دارد در حالی که ایگل در عین حال قدرتمند است ولی حجم آن بسیار

پایین و سریع تر اجرا می شود . این برنامه دارای کتابخانه های قدرتمندی می باشد . همچنین یکی از دالیلی که باعث محبوبیت

آن در بین کاربران شده است نمایش سه بعدی برد شما بصورت مجازی و شبیه سازی شده از قطعات واقعی می باشد .

: Autodesk EAGLE Premium ویژگی های نرم افزار

حجم بسیار کم و اجرا بر روی تمامی سیستم عامل های مبتنی بر ویندوز ( xp/ 2000/vista / Seven / 8 و.. )
دارای کتابخانه های قدرتمند که در ان تمامی قطعات کاربردی الکترونیکی یافت میشوند

کاربرد بسیار آسان و یادگیری در کمترین زمان ممکن
امکان مشاهده تصویر سه بعدی برد بعد از مسیر کشی

مسیر کشی خودکار و دستی ، امکان چیدن قطعات به صورت دستی و خودکار

https://en.wikipedia.org/wiki/Cadsoft
https://wle.ir/category/software/electronic-simulation
https://www.autodesk.com/products/eagle/overview
https://wle.ir/5654/altium-designer.html
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امکان ساختن قطعه جدید در کمترین زمان
دارای پالگین و کتابخانه های کاربردی

امکان مشاهده تصویر 3 بعدی برد بعد از مسیر کشی
نمایش 3D برد نهایی

Fixed a crash that could occur when deleting net classes.
Sometimes it happened that an issue stopped Fusion Sync from working with custom 3D Packages
Fixed issue that lost the link to Fusion Sync after an EAGLE restart
Fixed a problem where the REROUTE command sometimes left routes ripped up

نکته 1 : این نرم نرم افزار نیازی به فعال سازی ندارد و تنها کافی هست فایل EXE را نصب کنید . همچنین قبل از نصب دسترسی به اینترنت را قطع کرده و بعداز نصب
دسترسی نرم افزار به اینترنت را قطع کنید . نکته 2 : این نرم افزار تنها روی سیستم های ویندوز 64 بیتی نصب می شود .  

برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
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https://soft98.ir/security/firewall/17646-TinyWall.html
https://wle.ir/6854/eagle.html

