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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران مجله نت  
یاسمین مداحنویسنده:   

 

غیرفعال کردن موزش آ
 پدیت اتوماتیک ویندوزآ

چند روز پیش نشسته بودم و شنیدم گوشیم صدا داد. 
« …ی از حجم بسته  %80شما»رفتم سراغش و با پیام 

ساعت از  24مواجه شدم. اخمام رفت تو هم. هنوز 
ی اینترنتیم نگذشته بود که تموم شد. کردن بسته فعال

سمت آپدیتای  کم که فکر کردم، ذهنم رفتیه
غیرفعال کردن  اتوماتیک. گفتم دیگه باید به فکر

تاپم باشم. هم هر ماه  لپ آپدیت اتوماتیک ویندوز
 کنه و هم اینکه دقیقا وقتی کهکلی اینترنت مصرف می

بینم باز دوباره ، میخیلی سریع نیاز به سیستمم دارم
 .کنهداره آپدیت می

خالصه بعد از کلی تحقیق فهمیدم برای این کار کلی 
دونستم. حاال این مقاله رو نمی راه وجود داشته و من

دیگه  برای شما آوردم تا شما هم ازش استفاده کنین و
 .خیلی جستجو نکنین

 

https://netran.net/mag/disable-automatic-update-on-windows/
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از حجم  %80شما » نشسته بودم و شنیدم گوشیم صدا داد. رفتم سراغش و با پیامچند روز پیش 
ی اینترنتیم نگذشته فعال کردن بسته ساعت از 24مواجه شدم. اخمام رفت تو هم. هنوز « …ی بسته

 ذهنم رفت سمت آپدیتای اتوماتیک. گفتم دیگه باید به فکر کم که فکر کردم،بود که تموم شد. یه
کنه و هم تاپم باشم. هم هر ماه کلی اینترنت مصرف می لپ غیرفعال کردن آپدیت اتوماتیک ویندوز

 .کنهبینم باز دوباره داره آپدیت میخیلی سریع نیاز به سیستمم دارم، می اینکه دقیقا وقتی که

دونستم. حاال این نمی کلی تحقیق فهمیدم برای این کار کلی راه وجود داشته و منخالصه بعد از 
 .دیگه خیلی جستجو نکنین مقاله رو برای شما آوردم تا شما هم ازش استفاده کنین و

امنیت بیشتری داره.  نسبت به سایر ویندوزهای دیگه سرعت و 10دونیم ویندوز همونطور که می
های جدید و همچنین باال بردن امنیت، قابلیت رفع خطاها و اضافه کردنشرکت مایکروسافت برای 

غیر فعال کردن  کنه. اما مشکل اینجاست کهرو عرضه می 10ویندوز  ی هر ماه آپدیتشنبهدومین سه
 .کنیمتره که جای نگرانی نیست. با هم حلش میکم پیچیدهاین سیستم عامل، یه آپدیت اتوماتیک

رفع خطاها و اضافه کردن قابلیتای جدید و همچنین باال بردن امنیت،  برای شرکت مایکروسافت
  .دهرو ارائه می 10ی هر ماه آپدیت ویندوز شنبهسه دومین

 .ذارمتونین مطالب بیشتری یاد بگیرین در ادامه یه فایل ویدیویی هم میاگر هم با تماشای ویدیو، می

 

 

 ویندوزروش اول غیرفعال کردن آپدیت اتوماتیک 

 .کنهآپدیت اتوماتیک ویندوزتونو غیرفعال می Services.msc و Run یاین روش با برنامه

 قدم اول

کنیم. برنامه رو باز می ها، ایننویسیم و از لیست برنامهرو می Run یدر قسمت سرچ ویندوز کلمه
 .بشهباز  Run یتا برنامه رو بزنیم Win+R یتونیم همزمان دو دکمههمچنین می
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 قدم دوم

 .کنیمرو انتخاب می OK ینویسیم و بعد گزینهرو می Services.msc عبارت Open در قسمت
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 قدم سوم

رو انتخاب  Windows update یی سمت راست رو به کمک اسکرول پایین میاریم و گزینهصفحه
 .کنیممی

 

 قدم چهارم

روی  Startup type بینیم کهکنیم. میرو انتخاب می General ی جدیدی که باز شد، تبدر صفحه
 .هستش Manual حالت
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 قدم پنجم

کلیک  OK و بعد روی Apply کنیم. حاال رویرو انتخاب می Disabled یگزینه Startup از قسمت
 .کنیممی

 

 قدم آخر

کنیم تا تغییرات انجام بشه. از این به بعد دیگه ویندوز بدون تایید می Restart حاال یه بار سیستم رو
 .ما آپدیت نخواهد شد

  .کنین Restart برای اعمال تغییرات در ویندوز، شاید الزم باشه که سیستمتون رو یک بار

 تیکروش دوم جلوگیری از آپدیت اتوما

 .هست Start روش دوم ما از قسمت تنظیمات منوی

 گام اول

 .ریمبرای غیر فعال کردن آپدیت اتوماتیک ویندوز به این روش، اول به منوی استارت می
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 گام دوم

 .کنیمرو انتخاب می (Settings) تنظیمات

 

 گام سوم

 .زنیمرو می Network & Internet یگزینه
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 گام چهارم

 Manage Knownرو انتخاب کرده و بعد از سمت راست Wi-Fi ی جدید، تبدر سمت چپ صفحه
Networks  کنیمرو باز می. 

 

 جمگام پن

 .زنیممی Properties یکنیم و روی گزینهوای فای خودمون رو انتخاب می
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 گام آخر

 .ذاریممی (On) رو روی حالت روشن Metered Connection حاال

 

ها هم غیرفعال فعال کردن آپدیت اتوماتیک ویندوز، آپدیت آنتی ویروس با غیرحواستون باشه که 
 .تونین خودتون به صورت دستی ویندوز رو آپدیت کنینبرای حل این مشکل می .شهمی
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 Update & Security یریم و گزینهمی Settings و Start ویندوز، ابتدا به منوی برای آپدیت دستی
 .زنیممی رو Check for Updates یدر سمت راست گزینهکینم. رو انتخاب می

 .کلیک کنین اینجا هایی داره،برای اینکه ببینین آخرین آپدیت ویندوز چه ویژگی

 روش سوم خاموش کردن آپدیت اتوماتیک

تره. برای یادگیری بهتر، در ویدیو، این روش رو هم کم پیچیدههای قبلی یهروش سوم نسبت به روش
 .توضیح دادم

 مرحله اول

سرچ و یا اینکه با  رو Run یتونیم مثل روش اول، در قسمت سرچ ویندوز کلمهی اول میدر مرحله
 Open رو جلوی gpedit.msc عبارت برنامه رو باز کنیم. حاال Win + R ان دو کلیدفشردن همزم

 .نویسیممی

 

 مرحله دوم

رو  Administrative Templatesیدر سمت چپ، گزینه Computer configuration حاال از قسمت
 Windows Components عبارت شه، رویکنیم. از لیستی که سمت راست باز میپیدا و کلیک می
 .کنیمدوبار کلیک می
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 مرحله سوم

 Windows updateیریم و روی گزینهحاال لیست جدیدی سمت راست میاد که به پایین لیست می
 .کنیمدوبار کلیک می
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 مرحله چهارم

 Configure Automaticیده روی گزینهی جدید میاد که از بین لیستی که نشون میدوباره یه صفحه
Updates کنیمدوبار کلیک می. 

 

 مرحله پنجم

 یگزینه، گزینه تا 3شه که اول در قسمت سمت چپ و باالی صفحه، از بین یه تب جدید باز می
Enabled کنیم و بعد از قسمترو فعال می Configure Automatic Updatesی، گزینه Notify for 

download and auto install  کنیممی رو انتخاب. 
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 حرف آخر

ها، نگفتم که از بین او در این مقاله سه روش رو برای غیرفعال کردن آپدیت اتوماتیک ویندوز براتون
تونیم ویندوز می غیرفعال کردن آپدیت اتوماتیک تر رو توی ویدیو توضیح دادم. بادو روش راحت
هر وقت که الزم دونستیم آپدیتش  مون رو کنترل کنیم و خودمون به صورت دستی ومصرف اینترنت

ترین رین. من و همکارانم در سریعبرای ما کامنت بذا تونینرو تایید کنیم. اگر هم سوالی دارین می
 .دیممی زمان به شما پاسخ


