
 کنیم؟ بررسی را تاپ لپ باتری چگونه

 بررسی ویندوز در را آن کلی سالمت و تاپ لپ باتری شارژ چگونهما در این مطلب به شما می آموزیم که 

 توانید می همچنین و دهد می هشدار شما به ویندوز داشته باشد، جایگزینی به نیاز شما باتریاگر . کنید

 .کنید تولید PowerShell از استفاده با را باتری عملکرد گزارش

 ویندوز در باتری وضعیت وعمر  گام اول: بررسی

 

 مرحله اول

 طور به. دارد قرار ویندوز وظیفه نوار در راست سمت پایین گوشه در باتری نماد .کنید بررسی را باتری نماد

چیزی  باشد، داشته وجود قرمزی باتری عالمت یک اگر .دارد قرار صفحه پایین در ویندوز وظیفه فرض، پیش

 .است اشتباه شما باتریدر 



 

 مرحله دوم

 پنجره باالی در .دهد می نمایش باتری مورد در بیشتری اطالعات با پنجره یک. کنید کلیک باتری نماد روی

 باتری پنجره باالی در جزئیات باشد، اشتباه چیزی اگر .است چقدر شما باتری عمر نشان داده خواهد شد که

 .دارید خود باتری جایگزینی به نیاز که گفت خواهد شما به ویندوز لزوم، صورت در .شد خواهد ارائه

 ویندوز در باتری گزارش یک گام دوم: تولید



 

 مرحله اول

 چپ سمت پایین گوشه در ویندوز آیکون با ای دکمه Start منوی. کنید کلیک راست start منوی روی بر

 .است وظیفه نوار در



 

 دوممرحله 

 کار این. این گزینه در وسط منوی ظاهر شده می باشد. کنید کلیک Windows PowerShell روی

PowerShell کند می باز سریع را. 



 

 مرحله سوم

powercfg / batteryreport فرمان این. کنید تایپ را PowerShell می تولید را باتری گزارش یک 

 .کند



 

 مرحله چهارم

↵ (Enter .را بزنید )شود باز مرورگر یک در تواند می که کند می تولید باتری از گزارشکار یک  این. 



 

 مرحله پنجم

 C: \ users \ username در باتری گزارش فرض پیش طور به .کنید کلیک باتری گزارش کردن باز برای

\ battery report.html این. کرد باز وب مرورگر هر در توان می را باتری گزارش .شود می ذخیره 

 .است ،شده زده تخمین ظرفیت و ظرفیت استفاده، تاریخچه باتری، نوع شامل اطالعات


