روشهای غیر فعال کردن آپدیت در ویندوز های  ۱۰و سون و ایکس پی

ویندوز 10
 .1غیر فعال کردن آپدیت ویندوز  ۱۰به روش

Group Policy

این روش به وسیله ویرایشگر  Group Policyویندوز انجام می شود باید گفت که  Group Policyدر همه نسخههای ویندوز  10به جز نسخهی Home
موجود می باشد.
مرحله اول :ابتدا کلیدهای ترکیبی  Win+Rرا فشار می دهیم.
مرحله دوم :در پنجرهی  Runعبارت  gpedit.mscرا وارد می کنیم و  Enterمی زنیم.
مرحله سوم :در پنجرهی  Local Group Policy Editorبه مسیر زیر می رویم :
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update

مرحله چهارم :در سمت راستConfigure Automatic Updates ،را پیدا کرده و روی آن دوبار کلیک می کنیم.
مرحله پنجم :گزینهی  Disabledرا در پنحجره باز شده انتخاب می کنیم.
مرحله ششم:گزینه  applayو سپس گزینه  okرا میزنیم.

مرحله هفتم:سیستم را یکبار راه اندازی مجدد میکنیم تا تغییرات بر روی سیستم اعمال گردد.
مرحله هستم:در صورتی که نخواهیم سیستم را ریست کنیم در منوی RUNدستور  gpupdate /forceرا تایپ کرده وسپس تایید می کنیم.

غیر فعال کردن آپدیت ویندوز  ۱۰از راه رجیستری
این روش به وسیله ویرایشگر رجیستری ویندوز انجام می شود و اجرای آن در همه نسخههای ویندوز  10جز نسخه  Homeقابل اجراست.
مرحله اول :کلیدهای ترکیبی  Win+Rرا فشار می دهیم.
مرحله دوم :در پنجرهی  Runعبارت  regeditرا وارد کرده و  Enterمی زنیم.
مرحله سوم :در پنجرهی  Registry Editorبه مسیر زیر میرویم:
KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

مرحله چهارم :در قسمت فضای خالی سمت راست پنجره ،راست کلیک می کنیم و از منوی  Newگزینه  DWORD (32-bit) Valueرا انتخاب می کنیم.

مرحله پنجم :نام این مقدار جدید را  AUOptionsرا قرار دهید.

مرحله ششم :بر روی  AUOptionsدوبارکلیک می کنیم و در پنجرهی باز شده ،در بخش  Valueبه دلخواه یکی از موارد زیر را انتخاب می کنیم:
اطالعرسانی پیش از دانلود و نصب آپدیتها.
دانلود خودکار دانلودها و اطالعرسانی پیش از نصب آنها.
دانلود خودکار دانلودها و برنامهریزی جهت نصب آنها.
مرحله هفتم :روی دکمهی  OKکلیک می کنیم.

غیر فعال کردن آپدیت ویندوز  ۱۰از راه سرویس Windows Update
این راه به روش غیرفعال کردن سرویس  Windows Updateدر ویندوز  10انجام می شود .در این روش دریافت خودکار آپدیتها در ویندوز  10به طور
کامل غیرفعال می شود.
مرحله اول :ابتدای کار کلیدهای ترکیبی  Win+Rرا فشار می دهیم.
مرحله دوم :در پنجرهی  Runعبارت  services.mscرا وارد می کنیم و  Enterرا می زنیم.
مرحله سوم :در پنجرهی ،Servicesسرویس  Windows Updateرا پیدا کرده و روی آن دوبار کلیک می کنیم.
مرحله چهارم :در ادامه روی دکمهی  Stopکلیک کرده و  Startup typeرا بر روی  Disabledتنظیم می کنیم.
مرحله پنجم :در انتها روی  OKکلیک می کنیم.

استفاده از نرم افزار
در صورت سختی روش های باال ،می توانیم به راحتی از یک ابزار کوچک برای غیر فعال کردن آپدیت ویندوز  ۱۰استفاده کنیم.
نام این ابزار  Windows Update Blockerمی باشد.
بعد از دانلود نرم افزار ،روی فایل  WUBکلیک راست می کنیم و  Run as administratorرا می زنیم.
در پنجره ای باز شده ،ابتدا گزینه  Disable Serviceرا انتخاب کرده و بعد روی  Apply Nowکلیک می کنیم.

این هم یکی از راه های جلوگیری از آپدیت ویندوز  10می باشد.
راه های غیر فعال کردن آپدیت ویندوز  ۱۰را برایتان توضیح دادیم اما باید توجه کنید که عملکرد بهتر سیستم عامل ویندوز  10بستگی به بروزرسانهای آن
دارد و در بروزرسانی های امنیتی می تواند امنیت ویندوز را باال برده و باگ های ویندوز شما را برطرف کند .پس پیشنهاد ما این است که در زمان مناسب این
بروزرسانی ها را روی سیستم خود نصب کنید.

ویندوز 7
غیر فعال کردن آپدیت اتوماتیک ویندوز7
غیر فعال کردن آپدیت ویندوز  7خیلی آسان است و با  8کلیک میتوانید آن را غیر فعال کنید .
 .1به منوی استارت رفته و  windows updateرا تایپ کنید.

 .2در پنجره مربوطه روی گزینه  change settingکلیک کنید.

از منوی کشویی Important Updateگزینه ...Never Check for updateرا انتخاب کنید.و تیک دو گزینه پائین را بردارید و در آخر  okکنید.

ویندوز ایکس پی
بمنظور غیر فعال کردن آپدیت و بروز رسانی اتوماتیک ویندوز  XPمراحل زیر را پیروی نمائید:
گام اول:بر روی آیكن  My Computerكلیك راست نمائید و گزینه  Propertiesرا انتخاب نمائید.
گام دوم:در پنجره  System propertiesزبانه  Automatic Updatesرا انتخاب نمائید.
گام سوم:در زبانه  Automatic Updatesگزینه  Turn off Automatic Updatesرا انتخاب نمائید.

