
ز موارد زیادی پیش آمده در  .اید، فلش پلی  را در مرورگر خود فعال یا غی  فعال کنیداست که نیاز داشته شاید برای شما نی 
فعال  Edge مرورگرهای گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و توانید فلش را در این نوشته به شما نشان خواهیم داد که چگونه یم

فعال کنید  .یا غی 

 فعال کردن فلش پلیر روی گوگل کروم

 .را در نوار آدرس کروم تایپ کنید chrome://settings/content  کروم را باز کرده و آدرس . 1

 

  را انتخاب و سپس روی Allow sites to runFlash پلی  را بیابید. گزینهفلش در صفحه تنظیمات محتوا، تنظیمات . 2
ه شوند Done گزینه ات ذخی   .کلیک کنید تا تغیی 

 

chrome://settings/content


ی به فهرستاگر یم. 3  … هایی که اجازه اجرای فلش پلی  دارند اشافه کنید، روی دکمهسایت خواهید موارد بیشیر
Manage exceptions کلیک کنید. 

 

ه شوند Done ش وارد کنید و دکمهآدرس سایت مورد نظر را در این بخ . 4 ات ذخی   .را بزنید تا تغیی 

 

 

 

 

 



 فعال کردن فلش پلیر روی مرورگر فایرفاکس

را انتخاب   Add-ons خط( کلیک و سپسو سمت راست، روی آیکون منو )سهدر گوشه باال   در مرورگر فایرفاکس، . 1
 .کنید

 

،  Shockwave Flash کلیک کرده و پس از پیدا کردن افزونه (Plugins) ها از منوی سمت چپ روی گزینه افزونه . 2
 .را از منوی کشویی انتخاب کنید Always Activate گزینه

 

 استدرصوریر  . 3
ز
فعال شود، کاف  غی 

ً
 .را انتخاب کنید Never activate که بخواهید این گزینه مجددا



 کردن فلش پلیر روی مرورگر اپرا  فعال

که در منوی سمت چپ صفحه است،  (Settings) قسمت تنظیمات یک صفحه خایل در اپرا باز کنید و به . 1
 .کلیک کنید (Websites) هاسایتوب بروید. سپس روی

ز بیایید و وارد لینک ز شوید Manage Individual plug-ins… کیم پایی   .از دسته پالگی 

 

 بینیدرا یم Disable  پلی  شما فعال باشد، در این بخش گزینهاگر فلش  . 2

 

 



 Edge روی مرورگر Adobe Flash Player فعال کردن

 .نقطه( کلیک کرده و سپس تنظیمات را انتخاب کنیددر گوشه باال و سمت راست مرورگر، روی آیکون منو )سه . 1

 

ز بروید و رویبه سمت پا. 2  .کلیک کنید View advanced settings یی 

 

ز شوید که گزینه . 3  .روشن است Use Adobe Flash Player مطمی 



 

ات را ببینید . 4  .صفحه وب خود را رفرش کنید تا تغیی 

 


