
  10راه های غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز 

ها به هنگام اتصال قرار دهید، ویندوز از دانلود آپدیت metered، یک کانکشن اتصال به اینترنت را در وضعیت 10در صورتی که در ویندوز 
 کند.به این کانکشن، پرهیز می

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

 

قرار دهید، ویندوز از دانلود  meteredل به اینترنت را در وضعیت ، یک کانکشن اتصا10در صورتی که در ویندوز 

ها )همانند به طور خودکار برخی کانکشن 10کند. ویندوز ها به هنگام اتصال به این کانکشن، پرهیز میآپدیت

ودتان با های دلخواه ختوانید کانکشندهد. اما شما نیز میقرار می meteredاتصال داده موبایلی( را در وضعیت 

در حالت محدود قرار دهید. مادامی که وضعیت این اتصال در حالت محدود قرار دارد،  meteredتغییر وضعیت به 

شوند. همچنین پس از قطع اتصال و اتصال مجدد، وضعیت کانکشن در حالت های ویندوز دانلود نمیآپدیت

metered ت ماند، مگر آن که خودتان آن را مجدد از حالباقی میmetered .بیرون آورید 

 

را بر  meteredشود وضعیت برید پیشنهاد میدر نتیجه در صورتی که از یک اینترنت با ترافیک محدود بهره می

توانید در ساعات آخر شب که معموالً دانلود در حالت رایگان قرار دارد، وضعیت روی آن فعال نمایید. شما می

metered  ها صورت گیرد.کنید تا آپدیترا از روی کانکشن غیرفعال 

 

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

 

 را اجرا نمایید. Settingsسپس اپلیکیشن 

 

 کلیک کنید. Advanced optionsفای، روی های وایرفته و در زیر لیست شبکه Network  &Internetبه 
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 تنظیم کنید. Onرا بر روی  etered connectionSet as mی اکنون گزینه

 

دهد و ویندوز این تنظیم طور که اشاره شد، این گزینه تنها اتصال کنونی اینترنت شما را تحت تأثیر قرار میهمان

 سپرد.را جداگانه برای هر اتصال، به خاطر می

  

 

مراجعه کنید خواهید دید که ویندوز،  Windows Updateپس از فعال کردن این گزینه، در صورتی که که به 

کند. اما کماکان کانکشن کنونی شما را یک اتصال محدود در نظر گرفته است و از آپدیت خودکار جلوگیری می

 دید شما وجود دارد.ها با صالحجهت دانلود آپدیت Downloadی دکمه

  



 

 Group Policyاز طریق  10غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز 

 

در تمامی  Group Policyگیرد. الزم به ذکر است ویندوز انجام می Group Policyگر این روش از طریق ویرایش

 وجود دارد. Homeی به جز نسخه 10های ویندوز نسخه

  

 

 را فشار دهید. Win+Rبرای این کار ابتدا کلیدهای ترکیبی 

 

 بزنید. Enterرا وارد کرده و  gpedit.mscعبارت  Runی در پنجره

 

 به مسیر زیر بروید: Local Group Policy Editorی اکنون در پنجره

 

Windows \Windows Components\Administrative Templates\puter ConfigurationCom

Update 



 
 

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

 

 را انتخاب نمایید. Enabledی ی باز شده، گزینهدر پنجره

 

 ی دلخواه خود را انتخاب نمایید:گزینهسپس در لیست آبشاری موجود،

 

    Notify for download and notify for installها.رسانی پیش از دانلود و نصب آپدیت: اطالع 

 

    fy for installAuto download and notiها.رسانی پیش از نصب آن: دانلود خودکار دانلودها و اطالع 

 

    Auto download and schedule the installها.ریزی جهت نصب آن: دانلود خودکار دانلودها و برنامه 

 

 کلیک نمایید. OKی سپس بر روی دکمه



  

 

 Advancedو سپس  Check for updatesویندوز مراجعه کنید و روی  Windows Updateاکنون در صورتی که به 

options رو خواهید شد.کلیک کنید با پیامی قرمزرنگ مبنی بر تغییر یافتن تنظیمات آپدیت ویندوز روبه 

 

  

 از طریق رجیستری 10غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز 

 

ی به جز نسخه 10های ویندوز ی نسخهپذیرد و در کلیهگر رجیستری ویندوز صورت میاین روش از طریق ویرایش

Home پذیر است.امکان 

 

 را فشار دهید. Win+Rابتدا کلیدهای ترکیبی 

 

 بزنید. Enterموده و را وارد ن regeditعبارت  Runی در پنجره

 

 به مسیر زیر بروید: Registry Editorی در پنجره

 

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

 

) 32DWORD-ی گزینه Newکلیک کرده و از منوی راست پنجره، راست ی فضای خالی سمتاکنون در محدوده

bit) Value  نمایید.را انتخاب 

 



 را قرار دهید. AUOptionsنام این مقدار جدید را 

 

بر اساس یکی از موارد زیر  Valueی باز شده، در قسمت دوبارکلیک کنید و در پنجره AUOptionsاکنون بر روی 

 مقدار دلخواه خود را وارد نمایید:

 

 ها.رسانی پیش از دانلود و نصب آپدیت: اطالع1    

 

 ها.رسانی پیش از نصب آنکار دانلودها و اطالع: دانلود خود2    

 

 ها.ریزی جهت نصب آن: دانلود خودکار دانلودها و برنامه3    

 

 کلیک نمایید. OKی سپس بر روی دکمه 

 

جهت تغییر تنظیمات  شدهساختههای رجیستری ازپیشتوانید به جای تغییر دستی در رجیستری، فایلشما می

 اینجا دانلود نمایید و هر کدام را به دلخواه خود اجرا نمایید. آپدیت ویندوز را از

 

 Windows Updateاز طریق سرویس  10غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز 

 

گیرد. این روش منجر به صورت می 10در ویندوز  Windows Updateاین کار از طریق غیرفعال کردن سرویس 

 گردد.می 10ها در ویندوز یتغیرفعال شدن کامل دریافت خودکار آپد

 را فشار دهید. Win+Rبدین منظور ابتدا کلیدهای ترکیبی 

 

 بزنید. Enterرا وارد نموده و  services.mscدستور  Runی در پنجره

 

 را یافته و بر روی آن دوبارکلیک کنید. Windows Update، سرویس Servicesی اکنون در پنجره

 

 تنظیم نمایید. Disabledرا نیز بر روی  Startup typeلیک کرده و ک Stopی سپس بر روی دکمه

 

 کلیک کنید. OKدر نهایت بر روی 

 

های ضروری و امنیتی( های خودکار )حتی آپدیتبا توجه به این که روش منجر به غیرفعال شدن کامل آپدیت

 کنیم از انجام آن اطمینان حاصل کنید.شود پیشنهاد میمی



  

 تنظیم نمایید. Automaticبرای بازگشت به وضعیت قبلی، وضعیت سرویس را بر روی 

 

 .را مطابق تصویر انتخاب کنیدTurn live tile offراست کلیک کرده و گزینه  startهای  tile همه همچنین بر روی

 


