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 نرا مجله نت
 

برطرف کردن ارور  یهاراه
نشدن پورت  ییشناسا

USB یندوزدر و 

رو به دستگاه  USBاومده که  یشاحتماال براتون پ
رو  USBاما دستگاه نه تنها  کنید،یمتصل م

 USB DEVICE NOTبلکه بهتون ارور  شناسه،ینم
RECOGNIZED مشکل  ینرفع ا ی. برایدهرو نشون م

نشدن  ییابرطرف کردن ارور شناس یهاراه یمقصد دار 
. یمبد وزشآم یزانرو به شما عز  یندوزدر و USBپورت 

 .یدران همراه باشدر ادامه با مجله نت
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و در ها روجود اومدن این ارور باشن که ما سعی کردیم اونهای مختلفی ممکنه باعث بهعلت
 .شدهقسمت زیر براتون بیاریم. همچنین توضیح کامل این موارد در مقاله گفته

 USB DEVICE NOT RECOGNIZED  های برطرف کردن ارورراه

 روزرسانی کردن درایوهابه 
 صورت خودکارروزرسانی کردن درایوها بهبه 
 حذف و نصب مجدد درایوها 
 اندازی مجدد سیستمراه 
  همراه قطع جریان برقخاموش کردن سیستم به 
 اتصال مستقیم USB به سیستم 
 روزرسانی ویندوزبه 
 چک کردن تنظیمات Power Management (تاپ لپ) 
 تاپ و خارج کردن باتریخاموش کردن لپ 
 استفاده از  Windows Troubleshoot 
 افزاریمشکالت سخت 
 Uninstall  فلش USB در برطرف کردن ارور 
 اصالح تنظیمات مدیریت انرژی 
 بسته بودن پورت USB در منو بایوس 
 نصب درایوهای مادربرد 
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 برطرف کردن مشکالت درایوها

مواجه شدین، ممکنه مشکل از درایوهای ویندوز  USB DEVICE NOT RECOGNIZED اگر با پیغام
روزرسانی کنید. برای آپدیت کردن این شما باشه. برای حل این مشکل، باید درایوهای موجود رو به

 کنن، بهها ناقص بوده و به شما کمک نمیهای زیادی وجود داره که اکثر این روشدرایوها، روش
دیم رو آموزش می Device Manager روزرسانی کردن درایوها از طریقهمین دلیل به شما روش به

 .تا بتونین از آخرین و بهترین نسخه درایوها استفاده کنید

 Device Manager  روزرسانی درایوها از طریقبه

صورت آنالین دانلود و در این روش شما باید به اینترنت اتصال داشته باشید تا بتونید درایوها رو به
 هنتارت راست کلیک کرده و وارد گزینصب کنید. برای انجام این کار شما باید بر روی منوی اس

Device Manager بشید. 

 
 1تصویر 
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 در منو وجود نداشت، با استفاده از سرچ دستگاه، گزینه Device Manager فرض گزینهطور پیشاگه به
Device Manager  رو جستجو کنید. 

 

شاهده م Unknown Device صورتروزرسانی نشده رو بهدر صفحه باز شده شما درایوهای به 
 ها کلیک کرده و گزینه Unknown Device کنید که برای آپدیت کردن این درایوها کافیه که رویمی

Update Driver Software رو انتخاب کنید. 

 
 2تصویر 

      Search ی اول یعنیشین که باید گزینهی زیر مواجه میم مرحله قبل، شما با صفحهبعد از انجا
Automatically For Updated Driver Software  و انتخاب کنیدر. 

 
 3 تصویر
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رو تست  USB بعد از دانلود و نصب این درایوها، سیستم خودتون رو ریستارت کرده و مجدد پورت
شده های گفتهرفع نشده بود، از دیگر راه USB کنید. اگه به هر دلیلی مشکل عدم پشتیبانی از پورت

 .استفاده کنید

 صورت خودکارروزرسانی کردن درایوها بهبه

روزرسانی کنن. برای این کاربران صورت دستی بهتونن درایوها رو بهلیلی نمیبرخی از کاربران به هر د
صورت هم یک روش بسیار ساده وجود داره که با استفاده از این روش آپدیت کردن درایوها به

شه، در این مقاله ما به شما افزارهای متعددی انجام میشه. این فرآیند توسط نرمخودکار انجام می
تر افزار، رابط کاربری ساده و حجم کمکنیم. دلیل انتخاب این نرمرو پیشنهاد می Driver Easy افزارنرم

افزارهای دنیاست. برای آپدیت روزترین نرمچنین جزو بهها بوده و هماون نسبت به سایر برنامه
و وارد برنامه رو دانلود و نصب کرده  Driver Easy صورت خودکار کافیه که برنامهکردن درایوها به

 .بشید

 

افزار تمامی درایوهای موجود رو بررسی کنه رو انتخاب کنید تا نرم Scan Now در این قسمت گزینه
 Update ، کافیه که روی گزینهScan و درایوهای آپدیت نشده رو به شما نشون بده. بعد از اتمام

 .دانلود و نصب بشنصورت خودکار درایوها کلیک کنید تا درایوها به

 USB  حذف و نصب مجدد درایورها برای رفع مشکل پورت
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حل بعدی حذف حل نشد، راه USB روزرسانی کردن درایورها مشکل عدم پشتیبانی از پورتاگر با به
و نصب مجدد درایورها در ویندوز هست. در بعضی موارد ممکنه که درایورها دچار مشکل شده و 

رده و درنتیجه برای حل این مشکل شما باید درایورهاتون رو حذف و مجدد طور کامل فعالیت نکبه
 .نصب کنید

 .بشین Device Manager برای این کار کافیه که روی منو استارت راست کلیک کرده و وارد گزینه

    Generic هایرو باز کرده و روی گزینه Universal Serial Bus Controllers در این قسمت گزینه
USB Hub  و USB Root Hub راست کلیک کرده و گزینه Uninstall Device رو انتخاب کنید. 

 
 4تصویر 

کرده تا مجدد درایورهای دستگاه  بعد از انجام مراحل قبلی، کافیه که سیستم خودتون رو ریستارت
موردنظر رو به سیستم متصل  USB ناشناس بر روی سیستم شما نصب بشه. در این مرحله پورت

کنید. اگه با اخطار عدم پشتیبانی مواجه شدین دوباره از طریق دو روش قبلی درایورها رو دانلود و 
 .نصب کنید
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 اندازی مجدد سیستمراه

اندازی ، راه USB DEVICE NOT RECOGNIZEDهای ممکن برای رفع اخطارترین راهیکی از ساده
رو از سیستم جدا کرده و کامپیوتر  USB هایمجدد کامپیوتر هست. برای این کار ابتدا تمامی پورت

رو مجدد به سیستم متصل  USB هایتونید پورتتارت کنید. بعد از ریستارت شدن، شما میرو ریس
 .کنید

 خاموش کردن سیستم با قطع جریان برق

طور کامل از سیستم جدا کرده تا مشکالتی نظیر اتصالی در این روش شما باید جریان برق رو به
رو جدا کرده و  USB هایباید تمامی پورتها به وجود نیاد. برای انجام این کار، شما کردن پورت

طور کامل، کلید پاور رو خاموش کرده و کامپیوتر رو خاموش کنید. بعد خاموش شدن سیستم به
کابل برق کامپیوتر رو از پریز جدا کنید. در مادربردهای جدید، خاموش کردن سیستم موجب قطع 

تر در روشن شدن سیستم، رعت بیششه چراکه در مادربردهای امروزی برای سجریان برق نمی
کنن. خاموش کردن دکمه پاور و قطع جریان برق از پریز، باعث مقداری برق در خود ذخیره می

   USB DEVICE NOT اندازی بشه و ممکنه این روش خطایشه تا سیستم مجدد راهمی
RECOGNIZED  ر ویندوز شما از بین ببرهد. 



 یندوزدر و USB نشدن پورت ییبرطرف کردن ارور شناسا یهاراه
 

 

8 

 

 
 

 به سیستم USB اتصال مستقیم

 برای افزایش تعداد پورت Hub به دلیل اتصال USB در بسیاری از موارد، عدم پشتیبانی از پورت
USB  دیدگی مرور زمان ممکنه این وسیله دچار آسیبکه به هست. چرا ای به اسم هاباز وسیله

در سیستم خودتون  Hub بشه و نتونه اتصال الزم رو برای شما برقرار کنه. به همین دلیل اگه از رابط
های کنید، ابتدا اون رو جدا کرده و سیستم رو ریستارت کنید. حاال کافیه که از پورتاستفاده می
وی مادربرد( سیستم استفاده کرده و اتصال خودتون رو تست کنید. های موجود بر راصلی )پورت

شما آسیب دیده و اگه همچنان اخطار عدم پشتیبانی از  Hub اگه اتصال برقرار شد به این معنیه که
 .های بعدی رو آزمایش کنیدرو دریافت کردید، روش USB درگاه
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 روز رسانی ویندوزبه

روزرسانی ویندوز هم موجب رفع خطای عدم پشتیبانی از در برخی موارد کاربران گزارش کردند که به
سخه آخر ارتقا تونید ویندوز خودتون رو برای اطمینان خاطر به نمیشه. درنتیجه شما می USB پورت

روزرسانی مربوط به ویندوز بدید تا در این زمینه مشکلی نداشته باشید. الزم به ذکره که این به
تونید به آخرین نسخه ارتقا ای از ویندوز رو که در اختیار دارید، میخاصی نبوده و شما هر نسخه

 .بدید

 Power Management  چک کردن تنظیمات

ها هم همانند کامپیوتر دردسرهای زیادی رو به همراه داره. تاپدر لپ USB عدم پشتیبانی از پورت
باید تغییراتی رو اعمال  Device Management کنید، در قسمتتاپ استقاده میاگه شما از لپ

 .بشید Device Management کنید. ابتدا روی منو استارت راست کلیک کرده و وارد قسمت

 
 5تصویر 

کلیک کرده و  SB Root Hub هایرو باز کنید و روی تمام گزینه Universal Serial Bus حاال عبارت
 .رو انتخاب کنید Properties در نهایت گزینه
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 6تصویر 

 Allow the computer toرفته و تیک گزینه Power Management در مرحله بعدی به قسمت
Turn off this device to save power هایمی گزینهرو غیرفعال کنید. این فرآیند رو برای تما 

USB Root Hub انجام داده و در انتها سیستم خودتون رو ریستارت کنید. 

 
 7تصویر 
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 تاپ و خارج کردن باتریخاموش کردن لپ

طع جریان برق در کامپیوترهای شخصی هست. تنها تفاوت موجود این روش بسیار شبیه به روش ق
های مختلف بوده که در این قسمت سعی کردیم شدن تغییرات بر روی گجتدر این دو روش، اعمال

اندازی مجدد تمامی قطعات تر گفتیم، برای راهطور که قبلها رو موردبررسی قرار بدیم. همونتاپلپ
 .طور کامل از سیستم موردنظر جدا کنیمرو به در سیستم، باید جریان برق

تاپ( از سیستم جدا بشه. ها برای قطع کامل جریان برق الزمه که منبع تغذیه )باتری لپتاپدر لپ
کنیم. بعد از برای انجام این فرآیند ابتدا لپ تاپ رو خاموش و سپس باتری اون رو خارج می

کنیم. بعد از باال اپ قرار داده و اون رو روشن میتگذشت چند دقیقه، باتری رو مجدد داخل لپ
هایی که در ادامه توضیح آمدن ویندوز، اگه باز هم با اخطار عدم پشتیبانی مواجه شدید، سایر روش

 .دیم رو تست کنیدمی
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 Windows Troubleshoot  از طریق USB رفع ارور عدم شناسایی پورت

 Troubleshoot های جدید و کارآمد ویندوزهای نسخه جدیدتر، پشتیبانی از قابلیتیکی از قابلیت
کنه. این قابلیت یک سیستم خطایابی تر میده که کار کاربران رو تا حدود بسیار زیادی راحتبو

رو در سیستم حل  USB کنه تا اخطار عدم پشتیبانی از پورتبسیار سریع بوده که به شما کمک می
 .کنید

م متصل ، ابتدا وسیله مورد نظرتون رو به سیستWindows Troubleshoot برای استفاده از قابلیت
 Devices and printers پایین صفحه کلیک کنید. در مرحله بعد وارد قسمت USB و روی آیکون

 .بشید

 
 8تصویر 
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طورکلی با های گوناگونی وجود داره که بهبرای وارد شدن به این گزینه در ویندوزهای مختلف، روش
 .تونید وارد این قسمت بشیددر پایین صفحه، می USB کلیک کردن روی آیکون

 

رو  Troubleshoot موردنظر راست کلیک کنید و گزینه USB حاال در قسمت بعدی روی آیکون
 .انتخاب نمایید

 
 9تصویر 

صورت تقریبا به Troubleshoot کنید، فرایند خطایابی توسطاستفاده می 10اگه شما از ویندوز 
 جای گزینهیشن. در سایر ویندوزها شما باید بهخودکار انجام شده و ایرادات برطرف م

Troubleshootگزینه ، Recommended  رو انتخاب کنید تا مراحل خطایابی در ویندوز شما انجام
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 حالت یتونید به مقاله، میTroubleshoot هایتر از گزینهی راحتبشه. همچنین برای استفاده
Safe Mode مراجعه کنید در ویندوز چیست؟. 

 USB  افزاری پورتمشکالت سخت

افزاری هست که با شن، ایرادات سختترین مشکالتی که کاربران با اون مواجه مییکی از رایج
صال لحیمی بر روی با استفاده از ات USB هایبر روی مادربرد به وجود میاد. پورتگذشت زمان

دیدگی و یا شل شدگی این گیرن، درنتیجه آسیبمادربرد نصب شده و مورد استفاده قرار می
 .اتصاالت لحیمی یک امر بسیار طبیعی هست که ممکنه برای همه کاربران به وجود بیاد

کنه ایراد از های ذکرشده در این مقاله استفاده کردید و به نتیجه نرسیدید، مماگه شما از تمامی روش
افزاری باشه که باید با مراجعه کردن به یک مرکز تعمیرات قطعات کامپیوتری، برای قطعات سخت

 .انجام تعمیرات اقدام کنید

Uninstall  فلش USB در رفع ارور 

تونه روش خوبی برای رفع چنین هاردهای اکسترنال میهای مموری و هماین روش برای فلش
دیم. ابتدا روی باشه که در ادامه مراحل اون رو توضیح می USB پورتخطای عدم پشتیبانی از 

 .بشید Device Manager یمنوی استارت راست کلیک کرده و وارد گزینه

 
 10تصویر 

https://netran.net/mag/how-to-boot-into-safe-mode-in-windows/
https://netran.net/mag/how-to-boot-into-safe-mode-in-windows/
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 ها عالمت زرد رنگ اخطار و عبارتدر قسمت بعدی به دنبال درایوهایی بگردید که روی اون
Unknown USB Device  ها نوشته شده. بعد از مشاهده کردن این درایوها، کافیه که روی اون
 .)لغو نصب( رو انتخاب کنید Uninstall راست کلیک کرده و عبارت

 
 11تصویر 

بعد از لغو نصب کردن درایو، وسیله مورد نظر رو از سیستم جدا و مجدد به کامپیوتر متصل کنید. 
 .حل مناسبی برای شما باشههای مختلف ویندوز تست شده و ممکنه راهاین روش بر روی نسخه

 ح تنظیمات مدیریت انرژیاصال

تاپ رو از طریق مدیریت انرژی محدود تر باتری، لپها کاربران برای بازدهی بیشتاپدر اکثر لپ
تاپ بسیار موثره اما ممکنه در برخی موارد کنن. این کار برای باال بردن ساعت روشن بودن لپمی

 .بشه USB هایموجب ایجاد اختالل روی پورت

 گزینه Power Options شده و از قسمت Control Panel برای جلوگیری از این اختالل، وارد
Hardware and Sound  و انتخاب کنیدر. 
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 12تصویر 

   Change Advanced یکلیک کرده و گزینه Change Plan Settings در صفحه باز شده روی عبارت
Power Settings  رو انتخاب کنید. 

 
 13تصویر 
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رو  USB Selecting Suspend Setting رده و عبارترو باز ک USB Settings ی باز شدهدر صفحه 
 .رو انتخاب کنید Disabled انتخاب کنید و از داخل منوی باز شده، گزینه

 
 14تصویر 

رو ندارید و کافیه  USB هایبا انجام این فرآیند، شما قابلیت مدیریت انرژی اختاللی بر روی پورت
 .رو امتحان کنید USB که سیستم رو ریستارت و مجدد پورت

 در منو بایوس USB بسته بودن پورت

عال بر روی سیستم شما بشه، غیرف USB مورد بعدی که ممکنه باعث ایجاد خطای عدم پشتیبانی از
در منو بایوس هست. برای اطمینان از این مورد ابتدا سیستم خودتون رو  USB هایبودن پورت

رو فشار بدید. با انجام این کار  F2 یا Delete ریستارت کنید و در زمان باال آمدن ویندوز کلید
 .شیدشده و شما وارد منو بایوس می boot سیستم
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کلیک  Parallel روی گزینه USB تخاب کرده و در قسمترو ان Advanced در صفحه باز شده گزینه
 .کنید

رو انتخاب کرده و اطمینان پیدا کنید که تمامی  Serial Configuration در مرحله بعدی عبارت
نبود باید اون رو  Enabled ای روی حالتقرار گرفته باشن. اگه گزینه Enabled ها بر روی گزینهپورت

 .)فعال( قرار بدید Enabled طور دستی روی حالتبه

ای نیست و نیاز به آموزش داره، چرا که برای وارد شدن به منوی بایوس برای برخی از افراد کار ساده
آموزش ورود به بایوس در مادربردهای  جا براتونهای متفاوتی داره. ما اینهر مادربورد روش

تون راحتی وارد منوی بایوس دستگاهی این آموزش، بهتونید با مطالعهرو قرار دادیم که می مختلف
 .بشید

 USB  برای برطرف کردن ارور پورت نصب درایوهای مادربرد

اقص نصب شدن درایوهای مادربرد ممکنه به علت نصب نبودن و یا ن USB عدم پشتیبانی از پورت
شه، پیش برید. به وجود بیاد که برای حل این مشکل کافیه که طبق مراحلی که در ادامه گفته می

طور کامل حذف کرده و سپس دیسک مادربرد رو بر روی ابتدا تمامی درایوهای موجود رو به
 .کامپیوتر خودتون قرار داده و به نصب درایوها اقدام کنید

داشته باشید که با انجام این کار تضمینی درنتیجه گیری شما نیست و تنها تعدادی از کاربران توجه 
شون دونستند. درنتیجه انجام این روش عالوه بر حل مشکل انجام این فرآیند رو موثر در رفع مشکل

 .شما، ضرری برای شما نخواهد داشت و انجام اون خالی از لطف نیست

 

 

 های پیشنهادیمقاله

 به صورت گام به گام 10آموزش نصب ویندوز  

 

https://netran.net/mag/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://netran.net/mag/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://netran.net/mag/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
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 حرف آخر

، به در ویندوز USB های برطرف کردن ارور شناسایی نشدن پورتراه د تمامیدر این مقاله سعی ش
اید، ای نگرفتهها استفاده کرده و نتیجهحلعزیزان آموزش داده بشه. اگه شما از تمامی این راه شما

افزاری سیستم شماست. در آخر از همه شما عزیزان ممنونم که تا طورقطع ایراد از قطعات سختبه
ران همراه بودید، امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشه. این مقاله با مجله نتانتهای 

هاتون تونید کامنت بذارید تا دوستان ما در اسرع وقت جواب سوالهمچنین هر سوالی داشتید می
 .رو بدن

 


