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      طراحى مدار چاپى1.   نصب و راه اندازى نرم افزار
2.   كار با نرم افزار

3.   طراحى مدار چاپى

عناوين بخش 4 :

بخش چهارم
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فصل اول
نصب و راه اندازی نرم افزار طراحی مدار چاپی 

)منطبق بر کتاب کارگاه الکترونیک مقدماتی(

 Pad2Pad هدف کلی: آموزش نحوه ی دانلود کردن، نصب و راه اندازی نرم افزار

هدف های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که بتواند: 

در  وجو  جست  موتورهای  از  یکی  از  استفاده  با   -1
اینترنت، انواع مدارهای چاپی را شناسایی کند.

 )Free( 2- چند نمونه نرم افزار طراحی مدار چاپی رایگان
را که به صورت آزمایشی و با فعالیت های محدود عرضه 

می شود، دانلود کند.
3- نمونه هایی از نرم افزارها را نصب و راه اندازی کند.

ی  چاپ مدار  طراحی   )Demo( یشی  آزما زار  اف نرم   -4
Pad2Pad را از طریق شبکه ی اینترنت دانلود کند.

5- نرم افزار Pad2Pad را نصب کند.
6- نرم افزار Pad2Pad را راه اندازی کند.

7- نرم افزار را حذف )Uninstall( کند.

3-1-1  کلمات “PCB soft ware” را در پنجره ی 
جست وجو )Search( تایپ کنید .

چند  کنید.  کلیک   ”Search“ زبانه ی  روی    1-1-4
لحظه صبر کنید، تا شکل 1-1 ظاهر شود .

شکل 1-1 سایت های مرتبط با نرم افزار طراحی مدار 
)PCB( چاپی

1-1  آزمایش 1: دانلود کردن نرم افزار طراحی 
مدار چاپی

 )Down Load( در این قسمت چگونگی دانلود کردن 
نمونه ی آزمایشی و با توانایی های محدود نرم افزار طراحی 

مدار چاپی را فرا خواهید گرفت .

1-1-1  ارتباط کامپیوتر خود را با اینترنت برقرار کنید. 
با سرعت بیش  در صورتی که بخواهید مراحل اجرای کار 

تری انجام شود از ADSL استفاده کنید .

وب،  گر  وجو ست  ج موتورهای  از  یکی  وارد    1-1-2
آن  از  “MSN Microsoft” شوید.  یا   ”Google”مانند
جا که موتور جست وجوی گوگل متداول است ما نیز از آن 

استفاده کرده ایم .
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 ،”PCB Software“ 5-1-1  در صورتی که به جای
کلمات “Free PCB Software” را تایپ کنید. پس از فعال 
کردن زبانه ی Search، شکل 2-1 ظاهر می شود. در این حالت 
دسترسی شما به نرم افزار رایگان آسان تر صورت می گیرد .

6-1-1  با فعال کردن هر یک از سایت های نمایش داده 
شده در شکل 2-1، شما می توانید یک نمونه ی آزمایشی 
مجانی از نرم افزارهای تولیدی موسسه ی مربوطه داشته باشید .

یل قب ز  ا رایــگــان  ــزار  اف ــرم  ن ونه  نم چند    1-1-7 
را   PCB Easy و    PCB Layout،   PCB Design
نلود کنید و نحوه ی نصب آن را فرا  از شبکه ی اینترنت دا

بگیرید و در مورد آن ها توضیح دهید.
 

نکته ی مهم: برخیازموسســاتنمونهآزمایشینرم
افزارراازطریقEmailارسالمیکنند.

8-1-1  در بین نرم افزارهای ارائه شده طبق شکل 1-3 
نرم افزار Pad2Pad را پیدا کنید و آن را فعال نمائید.

Pad2Pad شکل 3-1  فعال کردن نرم افزار

9-1-1  در صورتی که در پنجره ی جست وجوی گوگل 
نید،  ک تایپ  را   ”Pad2Pad Download “ عبارت 
Pad2Pad روی  طبق شکل 4-1 نرم افزارهای مرتبط با 
توانید  می  ری  ت کم  ی  وجو ت  جس با  ا  شم و  آید  می  صفحه 

نرم افزار مورد عالقه ی خود را دانلودکنید.

شکل 2-1 سایت هایی که نرم افزار رایگان ارائه می دهند
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Pad2Pad شکل 4-1 دسترسی مستقیم به نرم افزار

 10-1-1 طبــــــق شــکــــــل  3-1 روی عبـــارت
“ .… Pad2Pad Custom” یا طبق شکل 4-1 روی 
 “Download Pad2Pad Free PCB…” عبارت

یک بار کلیک کنید تا شکل 5-1 ظاهر شود .

Pad�11-1-1  شــکل 5-1 صـــفحه ی اصــلی نرم افزار
2Pad را نشان می دهد. روی شکل سمت چپ که باالی آن 
 Download Free PCB Desig Software عبارت  
نوشته شده است، کلیک کنید تا صفحه ی بعد ظاهر شود. 
برای دانلود کردن باید بدانید چه سیستمی )سامانه ای( را  
نیاز دارید و آیا کامپیوتر شما با نیازهای برنامه انطباق دارد 
یا خیر. در این صفحه مطابق شکل 6-1 مشخصات سامانه ی 
مورد نیاز را معرفی می کند. مشخصات سامانه ی کامپیوتر 
سه  قای م  1 -6 ل  شک در  شده  داده  مشخصات  با  را  خود 
شکل  در  دی  ها ن پیش  ی  نه  ساما با  که  صورتی  در  و  کنید 
انطباق دارد یا از آن باالتر است اقدام بعدی را انجام دهید.

Pad2Pad شکل 5-1 صفحه ی اصلی نرم افزار
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نکته:درصورتیکهسامانهیکامپیوترشماپایینتر
ازسامانهیپیشنهادیاست،نمیتوانیدبانرمافزارکارکنیدو

بایدکامپیوترخودراارتقاءدهید.

توجه  با   ،Download کردن  فعال  از  پس    1-1-13
بین  اطالعات  تا  باید مدتی صبر کنید  به سرعت کامپیوتر 
کامپیوتر شما و موسسه ی مربوطه رد و بدل شود و دستور 
 1-8 شکل  در  گردد.  صادر  است  درخو مورد  فایل  دانلود 

نـحوه ی حذف  افزار،  م  نر قاء  ارت چگونگی  قبیل  از  مواردی 
نرم افزار و حل مشکالت مربوطه آمده است. در صورتی که 
 here در حین دانلود با مشکلی مواجه شدید روی کلمه ی
طبق شکل 8-1 کلیک کنید. در این حالت برای شکل ایجاد 

شده راه حل ارائه می شود .

نید در هر زمانی که تمایل  بتوا 16-1-1  برای این که 

شــکل 6-1  ســامانه ی مــورد نیاز بــرای کار بــا نرم افزار 

Pad2Pad

12-1-1  پس از اطمینان از انطباق مشخصات کامپیوتر 
 Down Load خود با مشخصات پیش نهادی روی کلمه ی
طبق شکل 7-1 کلیک کنید تا برنامه ی نرم افزار دانلود شود.

.شکل 7-1 روی کلمه ی Download کلیک کنید  

  شکل 8-1- نکاتی در ارتباط با دانلود کردن نرم افزار 

14-1-1 در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، با 
توجه به سرعت کامپیوتر و سرعت شبکه ی اینترنت بعد از 
مدتی شکل 9-1 ظاهر می شود که به شما اجازه ی دانلود یا 

ذخیره ی نرم افزار را می دهد.      

Pad2Pad شکل 9-1 صدور مجوز برای دانلود نرم افزار

  15-1-1 روی صفحه ی ظاهر شده در شکل 9-1 سه 
کلیک  با  رد.  ا د وجود   Cancel و   Run،  Save گزینه ی 
با  می شود.  متوقف  برنامه   Cancel نه ی  گزی روی  کردن 
با  به اجرا در می آید و  امه  برن  Run کلیک روی گزینه ی 
کلیک روی گزینه یSave می توانیدبرنامه را ذخیره کنید .
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است الزم  کنید،  نصب  مجدداً  یا  حذف  را  برنامه   داشتید 
 گزینه ی Save )ذخیره( را فعال کنید تا شکل 10-1 ظاهر 

شود .

Pad2Pad شکل 10-1  تعیین محل نصب نرم افزار
 

برنامه  دانلود  محل  به شکل 1-10  توجه  با    1-1-17
یعنی درایو و پوشه  را مشخص کنید. سپس روی گزینه ی 
Save کلیک کنید. با ظاهر شدن شکل 11-1 دانلود 

نرم  افزار آغاز می شود.
 

 Pad2Pad شکل 11-1  شروع دانلود نرم افزار

18-1-1 پس از اتمام دانلود شما می توانید در مسیری 
را  برنامه  و  کنید  جو  و   است جست  شده  دانلود  برنامه،  که 
نام                 با  که  را  ایل  ف شدن  د  دانلو محل   1-12 شکل  بیابید. 

P2 Setup 1942 ذخیره شده است مشاهده می کنید .

شکل 12-1  محل فایل نرم افزار دانلود شده
19-1-1  به منظور کسب مهارت و تسلط، چند نمونه 
نرم افزار مختلف را دانلود کنید. توجه داشته باشید که برخی 
این  در  شود.  می  دانلود  شده  زیپ  به صورت  افزارها  رم  ن از 
 WinRAR ند  مان افزارهایی  نرم  از  استفاده  با  ید  با حالت 

فایل های زیپ شده را باز کنید.

Pad2Pad 2-1  آزمایش 2: نصب نرم افزار

 )Demo( در این قسمت مراحل نصب نمونه ی آزمایشی
نرم  افزار طراحی مدار چاپی Pad2Pad را آموزش می دهیم. 
یادآور می شود که مراحل نصب انواع نرم افزارها شباهت بسیار 
زیادی به یک دیگر دارد و در صورتی که شما یک نمونه ی 
آن را به طور دقیق فرا بگیرید، یادگیری سایر نمونه ها بسیار 

آسان خواهد شد .

توجه: ممکناستبرایشمااینسؤالمطرحباشدکه
چرانرمافزارنمایشیPad2Padراانتخابکردهایم؟دلیل
است. بوده آن با کار و افزار نرم این کاربرد سادگی فقط آن
باتوجهبهمحدودیت ایندرس باشیدکهمادر توجهداشته
ای حرفه صورت به را چاپی مدار طراحی توانیم ی نم زمانی
آموزشدهیم،بلکههدففقطآشناییوبازکردنراهدراین
مسیراست.دربازارایرانازنرمافزارپروتل99SE بهصورت
حرفهایاستفادهمیکنند.شمانیزمیتوانیدپسازفراگیری
اینمبحثدرصورتتمایلجهتادامهیکارازپروتلاستفاده
کنید.همچنینهرنرمافزاردیگریراکهبهنظرشماسادهتر
Pad2Padمیرسدمیتوانیدانتخابنمائیدوآنراجایگزین

کنید.
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 Pad2Pad 1-2-1 پوشه ی محل نصب برنامه ی نرم افزار
را که در شکل 12-1 نشان داده شده است باز کنید و روی 
نماد آن یک فایل EXE است دو بار پشت سر هم )دوبل 
کلیک ( کلیک کنید. صفحه ی شکل 13-1 باز می شود. در 
این صفحه از شما می پرسد آیا تمایل به فعال کردن این 

برنامه دارید یا خیر؟

شکل 13-1  فعال سازی برنامه ی نصب نرم افزار 
Pad2Pad

2-2-1  روی زبانه ی Run کلیک کنید، صفحه ی نشان 
داده شده در شکل  14-1 باز می شود. در این صفحه موارد 

زیر وجود دارد .

شکل 14-1  اولین صفحه ی مربوط به نصب نرم افزار
Pad2Pad

شما نسخه ی Pad2Pad1.9.42 را نصب خواهید   •
کرد.

توصیه می شــود  قبل از نصب کلیه ی برنامه ها را      •
ببندید.

برای نصب برنامه روی زبانه ی Next کلیک کنید.  •
ی  صفحه   Next ی  زبانه  روی  کلیک  از  بعد    1-2-3
نشان داده شده در شکل 15-1 باز می شود. در این صفحه 
مقررات و مجوزهای مورد نیاز را مطرح می کند و از شما 

می  خواهد اگر موافق هستید، روی دایره ی کنار گزینه ی:

→   I accept the agreement.
من قرار داد را می پذیرم.

کلیک کنید تا نقطه ای در وسط دایره ظاهر شود. در این 
حالت زبانه ی Next فعال خواهد شد.

شکل 15-1   پذیرش مقررات توسط کاربر

فعال کنید. در صورتی که  را   Next ه ی  زبان   1-2-4
نصب  قبل  از  خود  کامپیوتر  روی  را   Pad2Pad نرم افزار 
16-1 ظاهر می شود. در این صفحه به  کرده باشید، شکل 
شما اعالم می شود که نرم افزار Pad2Pad در کدام درایو 
و کدام پوشه نصب شده است. هم چنین توصیه ی اکید 
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پوشه نصب  را در همان  افزار  نرم  از  این نسخه  می کند که 
کنید تا نرم افزار نصب شده ی قبلی ارتقاء یابد یا تعمیر شود.

شکل 16-1  اعالم نرم افزار نصب شده در کامپیوتر

برنامه،  این  نصب  ــای  ه راه  از  دیگر  یکی    1-2-5
است. چگونگی حذف  قبلی  امه ی  برن  )Uninstall( حذف 

)Uninstall( برنامه را در ادامه ی آموزش خواهیم داد .

 OK ی  بانه  ز روی   1-16 شکل  در  چنانچه    1-2-6
کلیک کنید، طبق شـکل 17-1 نــرم افزار مسیری را که 
برنامه ی قبلی در آن نصب شده است، انتخاب خواهد کرد. با 
توجه به توصیه ی مدیریت نرم افزار مبنی بر عدم تغییر مسیر 

نصب، الزم است برنامه را در همان مسیر نصب کنید .

7-2-1  چنانچه قبــاًل برنامه ی نرم افزار Pad2Pad را 
در کامپیوتر خود نصب نکرده باشید یا برنامه ی نصب شده ی  
قبلی را حذف )Uninstall( کرده باشــید، می توانید مسیر 
نصــب را از طریق )Browse( تغییر دهید. برای این منظور 
با کلیک کردن روی زبانه ی Browse طبق شــکل 1-18 
پنجره ای باز می شود و شما می توانید مسیر جدید را انتخاب 
کنید، در شکل 18-1 مــسیر مــوجــود در شــکل 1-17 

را بــه D:\Pad2Pad تغییر داده ایم .

شکل 18-1  تغییر مسیر محل نصب نرم افزار 

8-2-1  بعد از تعیین مسیر یا انتخاب همان مسیر قبلی و 
تثبیت آن از طریق کلیک کردن روی OK، شکلی مشابه شکل 
17-1 ظاهر می شود که در آن مسیر جدید درج شده است.

روی  بود،  د  تائی مورد  مسیر  که  تی  صور در    1-2-9
زبانه ی Next کلیک کنید تا صفحه ی نشان داده شده در 
شکل 19-1 باز شود. در این شکل از شما سؤال می کند که 
اصلی  ا روی صفحه ی  ر اجرایی نصب  نماد  آیا می خواهید 
باشید؟ در صورتی که  یا محل های دیگر داشته  کامپیوتر 
پاسخ مثبت است روی مربع ها عالمت  را با استفاده از 
مکان نما و کلیک کردن موشواره درج کنید و در صورتی که 
هیچ یک از مربع ها را عالمت نزنید، نماد اجرایی نصب فقط 

در مسیر تعیین شده قرار می گیرد .
شکل 17-1 انتخاب مسیر نصب
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10-2-1  پس از تعیین محل نماد اجرایی نصب روی 
در  داده شده  نشان  کنید، صفحه ی  کلیک   Next زبانه ی 
نصب  محل  این شکل مجدداً  در  باز می شود.  شکل1-20 
و محل قرار گرفتن نمادهای اجرایی نصب را اعالم می کند. 
در هر یک از مراحل )تا این مرحله( می توانید بــا استفاده 
از زبانه ی Back به صفحات قبلی برگردید و اصالحات الزم 
را انجام دهید. اکنون روی زبانه ی Install )نصب( کلیک 

کنید .

شکل 20-1  اعالم مجدد مسیر نصب و محل 
قرار گرفتن نمادهای اجرایی نصب

11-2-1  پس از کلیک کردن روی زبانه ی Install در 
شکل 20- 1، صفحه ی نشان داده شده در شکل 21-1 باز 
باشید  داشته  توجه  گردد.  می  آغاز  امه  برن نصب  و  شود  می 
در این مرحله امکان باز گشت و اصالح وجود ندارد و فقط 

می توانید نصب برنامه را لغو کنید .

شکل 22-1  پایان نصب نرم افزار

      شکل 19-1  تعیین محل قرار گرفتن نماد نصب

شکل 21-1  آغاز نصب برنامه در مسیر تعیین شده

12-2-1  پس از اتمام نصب، صفحه ی نشــان داده شده 
در شکل 22-1 باز می شــود و با کلیک کردن روی زبانه ی 

Finish مراحل نصب پایان می یابد .
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13-2-1  پس از اتمام نصب برنامه به آسانی می توانید 
نرم افزار را باز کنید. برای این منظور باید روی نماد اجرایی 
نماد  باز شود. معموالً  افزار  نرم  تا  بار کلیک کنید  نصب دو 
فعال سازی نرم افزار طراحی مدار چاپی Pad2Pad به طور 

خودکار در مسیر زیر قرار می گیرد.  

Start All Pr ograms Pad2Pad→ →

نماد  داشتن  درخواست  که  صورتی  در  چنین  هم      
در  توانید  می  باشید  داده  در شکل 1-19  را  نصب  اجرایی 
منوی Start آن را داشته باشید. در شکل23-1 این نماد را 

مالحظه می کنید.

شکل 23-1  نماد اجرایی نصب نرم افزار طراحی 
Pad2Pad مدار چاپی

را  افزار  نرم  خواهید  می  که  هنگامی  در  چنین  هم      
افزار  نرم  اصلی  باز شدن صفحه ی  از  قبل  کنید،  راه اندازی 
شکل 24-1 که نمونه ای از یک مدار چاپی آماده شده است 

را برای چند لحظه مشاهده می کنید .

3-1  آزمایش 3: حذف) Uninstall( نرم افزار 
از کامپیوتر

1-3-1  حذف این نرم افزار بسیار ساده است و به سرعت 
صورت می گیرد. برای Uninstall کردن نرم افزار از مسیر 

زیر اقدام کنید.

Start All Pr ograms Pad2Pad Unistal Pad2Pad→ → →

شکل 25-1 این مسیر را نشان می دهد .

شکل 25-1  حذف نرم افزار Pad2Pad از سامانه ی 
کامپیوتر

  Uninstall Pad2Pad ی  گزینه  روی   -1-3-2
از  این شکل  در  26-1 ظاهر می شود.  کلیک کنید، شکل 
یا  کنید  را حذف  برنامه  می خواهید  ا  آی که  پرسد  می  شما 

خیر؟ روی زبانه ی  Yes کلیک کنید .

شکل 26-1  درخواست مجوز برای حذف برنامه ی 
نرم افزار Pad2Pad از سامانه ی کامپیوتر

3-3-1  با کلیک کردن روی زبانه ی Yes طبق شکل 
27-1 حذف )Uninstall( برنامه شروع می شود .

شکل 24-1  نمونه ای از مدار چاپی آماده شده
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Pad2Pad شکل 27-1  آغاز حذف نرم افزار
4-3-1  پس از حذف کامل برنامه، شکل 28-1 ظاهر 
می شود. در این شکل اعالم می شود که برنامه با موفقیت از 
روی کامپیوتر برداشته شده است. روی زبانه ی OK کلیک 

کنید .

شکل 28-1  پایان حذف نرم افزار از سیستم
.

نکته  مهم:نصبوبرداشتناینبرنامهازرویکامپیوتر
نیازیبهراهاندازیمجددسامانه)Restart(ندارد.

در  الزم  تسلط  ــاد  ــج ای منظور  ــه  ب   1-3-5
چاپی  ــدار  مـ افـــزار  نـــرم  ی  ــه  ــام ــرن ب حــذف  و  نصب 
. ید  کن حــذف  و  نصب  را  آن  ــار  ب چند   Pad2Pad

توجه:اصطالحPad2Padبــهمعنینقطهبهنقطه
یااتصالPadبهPadاســت.کهعدد2باتلفظTOوبه

معنی"به"استفادهشدهاست.


