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 Internet Explorerمرورگر 

ابتذا ضوا بایذ ًرم افسار فلص پلیر را در سیستن خَد داضتِ . هی پردازین ایٌترًت اکسپلَرردرایي بخص از بِ آهَزش فعال کردى فلص پلیر در هرٍرگر 

 .باضیذ

 

 .کلیک کٌیذ Manage add-ons ٍ سپس Tools از ًَار هٌَ بررٍی -1

 .را بررٍی کیبَرد فطار دّیذ تا ًَار هٌَ ظاّر ضَد Alt کٌیذ کلیذ را هطاّذُ ًوی Menu Bar اگر

 .باضذ ًیس در دسترس هی Tools -> Internet Options -> Programs -> Manage add-ons از طریق Manage add-ons پٌجرُ

 

 .را اًتخاب ًواییذ Show All گسیٌِ Show بخصدر  Manage Add-ons در پٌجرُ -2

3- Shockwave Flash Object   را بیابیذ ٍ بررٍی آى کلیک کٌیذ، ّواًگًَِ کِ در تصَیر زیر هطخص ضذُ است، پالگیي فلص پلیر در ایٌترًت

 .اکسپلَرر فعال است
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 .اّذ ضذ، فلص پلیر بررٍی ایٌترًت اکسپلَرر غیرفعال خDisableَ با کلیک بررٍی -4

 

 

  

http://p30mororgar.ir/wp-content/uploads/2014/01/IE-Flash-Player-Enable-Disable-02.png
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 Firefoxمرورگر 

 .ابتذا ضوا بایذ ًرم افسار فلص پلیر را در سیستن خَد داضتِ باضیذ. درایي بخص از بِ آهَزش فعال کردى فلص پلیر در هرٍرگر فایر فاکس هی پردازین

 .بِ هرٍرگر فایر فاکس برٍیذ -1

 .بررٍی فایر فاکس گَضِ صفحِ کلیک کٌیذ

 .را بررٍی کیبَرد فطار دّیذ   Ctrl+Shift+A تَاًیذ کلیذّای ترکیبی هی Add-ons پٌجرُ  برای پیذا کردى سریع *

 .در دسترس خَاّذ بَد Add-ons گسیٌِ  ،Tools در فایرفاکس ضوا فعال است، با کلیک بررٍی هٌَی Menu Bar اگر * 

 

 .پس از اًجا عولیات یک طبق دستَر زیر عول کٌیذ -2

 .بِ قسوت پالگیي برٍیذ

Shockwave Flash  ُکٌیذ کلیک آى بررٍی ٍ را پیذا کرد. 

 .سپس طبق تصَیر تٌظین کٌیذ
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 .فلص پلیر فعال ضذ

3- Add-ons  را ببٌذیذ. 

 .را اًتخاب ًواییذ never active گسیٌِ Always active برای غیر فعال کردى ّن بِ جای
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 Chromeمرورگر 

 .ابتذا ضوا بایذ ًرم افسار فلص پلیر را در سیستن خَد داضتِ باضیذ. هی پردازین کرٍمدرایي بخص از بِ آهَزش فعال کردى فلص پلیر در هرٍرگر 

 .ابتذا هرٍرگر کرٍم را باز کٌیذ  -1

ّای هرٍرگر گَگل کرٍم  فطار دّیذ، تا پٌجرُ پالگیيرا بر رٍی کیبَرد  Enter را ٍارد کردُ ٍ کلیذ chrome:plugins در ًَار آدرس، عبارت  -2

 .باز ضَد

 

3-Adobe Flash Player  را بیابیذ. 

 .ضذ خَاّذ غیرفعال ، فلص پلیرDisable بررٍی کلیک یا ٍ است فعال در تصَیر زیر پالگیي فلص پلیر در هرٍرگر کرٍم

 

 .ضذ خَاّذ فعال فلص پلیر ،Enable بررٍی کلیک یا ٍ است غیرفعال در تصَیر زیر پالگیي فلص پلیر در هرٍرگر کرٍم
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 .کلیک ًواییذ Disable ّای فلص در هرٍرگر کرٍم، بررٍی در صَرت توایل برای غیرفعال کردى ًوایص فایل

 

را فعال ٍ غیر فعال  بِ راحتی هی تَاًیذ تٌْا با یک کلیک ّر ٍقت کِ بخَاّیذ لَد ضذى فایل ّای فلص FlashBlock با استفادُ از افسًٍِ :نکته

 .کٌیذ

  
 

 


