راه های غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز 10
در صورتی که در ویندوز  ،10یک کانکشن اتصال به اینترنت را در وضعیت  meteredقرار دهید ،ویندوز از دانلود آپدیتها به هنگام اتصال
به این کانکشن ،پرهیز میکند.

در این ترفند به معرفی  4راه مختلف جهت غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز  10خواهیم پرداخت.

در صورتی که در ویندوز  ،10یک کانکشن اتصال به اینترنت را در وضعیت  meteredقرار دهید ،ویندوز از دانلود
آپدیتها به هنگام اتصال به این کانکشن ،پرهیز میکند .ویندوز  10به طور خودکار برخی کانکشنها (همانند
اتصال داده موبایلی) را در وضعیت  meteredقرار میدهد .اما شما نیز میتوانید کانکشنهای دلخواه خودتان با
تغییر وضعیت به  meteredدر حالت محدود قرار دهید .مادامی که وضعیت این اتصال در حالت محدود قرار دارد،
آپدیتهای ویندوز دانلود نمی شوند .همچنین پس از قطع اتصال و اتصال مجدد ،وضعیت کانکشن در حالت
 meteredباقی میماند ،مگر آن که خودتان آن را مجدد از حالت  meteredبیرون آورید.

در نتیجه در صورتی که از یک اینترنت با ترافیک محدود بهره میبرید پیشنهاد میشود وضعیت  meteredرا بر
روی آن فعال نمایید .شما میتوانید در ساعات آخر شب که معموال ً دانلود در حالت رایگان قرار دارد ،وضعیت
 meteredرا از روی کانکشن غیرفعال کنید تا آپدیتها صورت گیرد.

برای این کار ،ابتدا به کانکشن اینترنت مورد نظر خود در ویندوز متصل شوید.

سپس اپلیکیشن  Settingsرا اجرا نمایید.

به  Internet & Networkرفته و در زیر لیست شبکههای وایفای ،روی  Advanced optionsکلیک کنید.

اکنون گزینهی  Set as metered connectionرا بر روی  Onتنظیم کنید.

همان طور که اشاره شد ،این گزینه تنها اتصال کنونی اینترنت شما را تحت تأثیر قرار میدهد و ویندوز این تنظیم
را جداگانه برای هر اتصال ،به خاطر میسپرد.

پس از فعال کردن این گزینه ،در صورتی که که به  Windows Updateمراجعه کنید خواهید دید که ویندوز،
کانکشن کنونی شما را یک اتصال محدود در نظر گرفته است و از آپدیت خودکار جلوگیری میکند .اما کماکان
دکمهی  Downloadجهت دانلود آپدیتها با صالحدید شما وجود دارد.

غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز  10از طریق Group Policy

این روش از طریق ویرایشگر  Group Policyویندوز انجام میگیرد .الزم به ذکر است  Group Policyدر تمامی
نسخههای ویندوز  10به جز نسخهی  Homeوجود دارد.

برای این کار ابتدا کلیدهای ترکیبی  Win+Rرا فشار دهید.

در پنجرهی  Runعبارت  gpedit.mscرا وارد کرده و  Enterبزنید.

اکنون در پنجرهی  Local Group Policy Editorبه مسیر زیر بروید:

Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows
Update

اکنون در محدودهی سمت راست Configure Automatic Updates ،را یافته و بر روی آن دوبارکلیک کنید.

در پنجرهی باز شده ،گزینهی  Enabledرا انتخاب نمایید.

سپس در لیست آبشاری موجود،گزینهی دلخواه خود را انتخاب نمایید:

 :Notify for download and notify for installاطالعرسانی پیش از دانلود و نصب آپدیتها.

 :Auto download and notify for installدانلود خودکار دانلودها و اطالعرسانی پیش از نصب آنها.

 :Auto download and schedule the installدانلود خودکار دانلودها و برنامهریزی جهت نصب آنها.

سپس بر روی دکمهی  OKکلیک نمایید.

اکنون در صورتی که به  Windows Updateویندوز مراجعه کنید و روی  Check for updatesو سپس Advanced
 optionsکلیک کنید با پیامی قرمزرنگ مبنی بر تغییر یافتن تنظیمات آپدیت ویندوز روبهرو خواهید شد.

غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز  10از طریق رجیستری

این روش از طریق ویرایشگر رجیستری ویندوز صورت میپذیرد و در کلیهی نسخههای ویندوز  10به جز نسخهی
 Homeامکانپذیر است.

ابتدا کلیدهای ترکیبی  Win+Rرا فشار دهید.

در پنجرهی  Runعبارت  regeditرا وارد نموده و  Enterبزنید.

در پنجرهی  Registry Editorبه مسیر زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

اکنون در محدودهی فضای خالی سمت راست پنجره ،راستکلیک کرده و از منوی  Newگزینهی DWORD (32-
 bit) Valueرا انتخاب نمایید.

نام این مقدار جدید را  AUOptionsرا قرار دهید.

اکنون بر روی  AUOptionsدوبارکلیک کنید و در پنجرهی باز شده ،در قسمت  Valueبر اساس یکی از موارد زیر
مقدار دلخواه خود را وارد نمایید:

 :1اطالعرسانی پیش از دانلود و نصب آپدیتها.

 :2دانلود خودکار دانلودها و اطالعرسانی پیش از نصب آنها.

 :3دانلود خودکار دانلودها و برنامهریزی جهت نصب آنها.

سپس بر روی دکمهی  OKکلیک نمایید.

شما میتوانید به جای تغییر دستی در رجیستری ،فایلهای رجیستری ازپیشساختهشده جهت تغییر تنظیمات
آپدیت ویندوز را از اینجا دانلود نمایید و هر کدام را به دلخواه خود اجرا نمایید.

غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز  10از طریق سرویس Windows Update

این کار از طریق غیرفعال کردن سرویس  Windows Updateدر ویندوز  10صورت میگیرد .این روش منجر به
غیرفعال شدن کامل دریافت خودکار آپدیتها در ویندوز  10میگردد.
بدین منظور ابتدا کلیدهای ترکیبی  Win+Rرا فشار دهید.

در پنجرهی  Runدستور  services.mscرا وارد نموده و  Enterبزنید.

اکنون در پنجرهی  ،Servicesسرویس  Windows Updateرا یافته و بر روی آن دوبارکلیک کنید.

سپس بر روی دکمهی  Stopکلیک کرده و  Startup typeرا نیز بر روی  Disabledتنظیم نمایید.

در نهایت بر روی  OKکلیک کنید.

با توجه به این که روش منجر به غیرفعال شدن کامل آپدیتهای خودکار (حتی آپدیتهای ضروری و امنیتی)
میشود پیشنهاد میکنیم از انجام آن اطمینان حاصل کنید.

برای بازگشت به وضعیت قبلی ،وضعیت سرویس را بر روی  Automaticتنظیم نمایید.

همچنین بر روی همه  tileهای  startراست کلیک کرده و گزینه Turn live tile offرا مطابق تصویر انتخاب کنید.

