
 به نام خدا

 در گوگل کروم Flash Player نحوه فعال کردن

آن  دیکار کند ، با دیخواه یکند ، اگر م یم رفعالیرا غ Flash Playerبه طور خودکار  Google Chromeاز آنجا که 
 .دینرا فعال ک

 .کرد میخواه یطرا ، دیدنبال کن Chrome در Flash Playerفعال کردن  یبرا دیرا که با یآموزش ، مراحل نیدر ا

سه نقطه کلیک کرده تا منو آن را ابتدا مرورگر گوگل کروم را باز کنید.   -1 ست آن بر روی  سمت را شه  سمت باال گو در ق

 .را انتخاب کنید تا صفحه تنظیمات گوگل کروم برای شما باز شود Settings ب اکنون در منو گزینهمشاهده کنید. خ

 

 

  



 

 .را انتخاب می کنیم "Privacy and security" در قسمت سمت چپ صفحه  -2

 

 

 

  را باز کرده "Site Setting" بخش  -3

 

  

 
  



 

 اجرا شود دیاجازه ده Flashبه  -4

 

 

را  چی، سوئ"شود یم هیتوص  Flash یاجرا یبرا تهایمسدود کردن سا" دیگو یکه م ییو در جا دیکن کیکل  Flash  یرو

 را فعال می کنید. "اول بپرس "،   ask firstحالت . دیروشن کن

 



 

 دیاجازه ده Flashبه  دیخواه یم ایشود که آ یل مو، از شما سکند یکه از فلش استفاده م دیرو یم یتیبه سا یاکنون ، وقت
 .دیکن یخوب است که دوباره بررس شهیکار خود را انجام دهد. هم

 :را داد Flash یخاص اجازه اجرا یها تیتوان به سا یچگونه م

 دییبه او بگو دی، با ردیاجازه بگ  Flash یدارا یها تیس  ا یراه انداز یما برااز ش   دیاجازه داده ا Chromeکه به  اکنون
 داند. یها را مجاز م تیکدام سا

 دیرا به روز کن سایت Flash ماتیتنظ

 ، به دنبال تیاز رفتن به سا پس دیآن را به روز کن Flash ماتیتنظ شویدمی آنالین کالس وارد بار اولین برای که هنگامی 
 :دیدر نوار آدرس باش یقفل کوچک خاکستر ی به شکلآیکون

 :دیانتخاب کن نییرا در پا "تیسا ماتیتنظ" ، stie settings و سپس دیکن کیآن کل یرو

 

 



س نهیگز یادیمنو با تعداد ز کیبه  دیتوان یکار م نیبا ا ستر شاهده خواه Flash نییپا مهی. در ندیکن دایپ ید کرد. در  دیرا م

شو ست ، ک شاهده م ییسمت را سدود کردن": دیگو یکه م دیکن یرا م  یآن منو یرو دی، باFlashمجاز کردن  یبرا "م
  :دیرا انتخاب کن "اجازه دادن"   allow آن یو به جا دیکن کیکل ییکشو

 

س Chromeخود را در  Flash یکل ماتیاکنون اگر دوباره تنظ سا دیکن یبرر خود  "مجازسایتهای " ستیرا در ل تی، آن 
 :دید دیمشاهده خواه

 

  .دیمجدد کن یریو صفحه را بارگ دیبرگرد تیبه سا

روند را دوباره  نیا دی، با دیرا فعال کن Flash دیخواه یکه م گری، دفعه ددیاگر مرورگر خود را ببندنکته آخر:  کی و

 .کند یمنصرف م Flashبه طور فعال کاربران را از اجازه فعال کردن  Chrome. دیکن یط
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