
 م؟ی ده رییرا تغ کروفونیو م نیبه دورب یمجوز دسترس و فایرفاکس کروممرورگر چگونه در 

  تان يصدا  کروفونیم  ایو    ندیبی را نم  ییدئویو  چی. اگر شما هدیکن  تیریرا مد  نیو دورب  کروفونیمتفاوت به م  يهات یسا  یتا دسترس  دهدیکروم به شما اجازه م  گوگل
 . دیده رییداده است، تغ تیرا که کروم به سا ییباشد تا مجوزها ازیممکن است ن کند،ینم افتیرا در

. سازدیاعالن آگاه م  کی  شیوبکم را داشته باشد، شما را با نما  ایو    کروفونیبه م  یاز شما درخواست دسترس  تیسا  کیکروم هر زمان که    ،یتیمنظور اهداف امن  هب
در   د،ییلغو نما دیارا که قبال داده  ییجوزهام  دیخواهیفقط م ایو    دیانموده  کی” کلBlock“  يبر رو  د،یااعالن را مشاهده کرده  نیبار که ا  نیاول  یاگر به طور تصادف

 داد.  میان خواهرا نش ماتیتنظ نیا  تیریادامه به شما نحوه مد

داشته   یدسترس وترتان،یافزار کامپبه سخت  تیمرتبط با مجوز سا ماتیچگونه و از کجا به تنظ نکهیدانستن ا د، یده رییرا تغ یتیسا  يمجوزها دیبخواه کهی صورت در
 مهم است.  د،یباش

 م؟ی ده رییرا در کروم تغ ت یسا کی  يمجوزها چگونه

 .دیرا انتخاب کن Settingsسمت راست کروم را زده و  يدر کروم دکمه منو در قسمت باال کروفونیم ماتیتنظ يبرا -1

 

 .دیرا انتخاب کن Advancedرفته و دکمه  نییبه پا ماتیدر صفحه تنظ -2

 

3- Site Settings دی را انتخاب کن. 

 



از شما اجازه    ن یبه دورب  ی دسترس  يکروم برا  دیتا مطمئن شو  دیرا فعال کن  Ask before accessingرا انتخاب کرده و سپس قسمت    Camera  نهیگز  -4
 .ردیگ یم

 

 دیتا مطمئن شو  د یرا فعال کن  Ask before accessingو سپس قسمت  را انتخاب کرده    Microphone  نهی. سپس گزدیحاال به بخش قبل بازگرد  -5
 .ردیگ یاز شما اجازه م میکروفون به  ی دسترس يکروم برا

 

ست که اگر شما  ا  د یکار از آن جهت مف  نی. انمائید  تنظیمتان را    کروفونیم  ایرا به وب کم    یخاص  يها  ت یسا  ی در گوگل کروم دسترس  دیتوان  یم  نیهمچن  شما
 :روش زیر تغییر دهیداز  ، برعکسو یا  دیرا داد یتیبه سا  یقبال اجازه دسترس

 .دی(آدرس) انتخاب کن URLقفل را از قسمت سمت چپ   کون یمورد نظر رفته و آ تیبه سا -1

 . دیرا انتخاب کن ) Site setting ( تیسا ماتیتنظ نهیگز -2

 

 .فعال شودین سایت انتخاب کنید که دسترسی براي ارا  Allow  نه یرا انتخاب کرده و گز کروفونیو م  نیدورب نهیگز تنظیمات سایتدر  -3

 



 م؟یده  ر ییتغ س رفاکروفون و وبکم را در فای میک يمجوزها چگونه

کار از    نیا  ي. برا دهید  را تغییر  تان  کروفونیو م  نی ها به دورب  تیسا  یدسترس  دیتوان  یم  Privacy & Security  ماتیفاکس با استفاده از تنظ  ریدر مرورگر فا
 :دیاستفاده کن ریز وهیش

  نه ی. و گزدیصفحه قرار دارد استفاده کن  يکه در گوشه سمت راست در باال  یسه خط  ياز منو  دیتوان  یم  رفاکسیها در صفحه فا  نهیبه گز  یدسترس  يبرا  -1
Options دیرا انتخاب کن. 

 

 . دیرا انتخاب کن Privacy & security  نهیدر سمت چپ گز -2

 

 .دیرا انتخاب کن Settings نه یگز ،Camera يها نهی، کنار گزPremissionsر قسمت د -3

 

باشد امکان  را فعال  Block new requests asking to access your camera نه یشود گز ی که باز م ي صفحه ا نییدر قسمت پا در صورتی که  -4
 .دیرا هم انتخاب کن Save Changes یددرصورتی که تغییري انجام داد سپس ،می شودغیرفعال و مسدود  رفاکسیدر فا Microphone  ایوبکم  نیدورب

 

در صورتی که    .دیداد  تیسا  نیرا به ا  کروفونیم  ای  نیبه دورب  ی است که قبال اجازه دسترس  یبه آن معن  نیا  د،یدید  این بخش  ست یرا در ل  یتیدر گام سوم نام سا  اگر
 . دیخارج کن ستیرا انتخاب کرده و از ل تیآن سا می خواهید این قابلیت را غیرفعال کنید

 .دیانتخاب کن نییرا در پا Remove All Websites نهیاست که گز یکاف دیدار ستیل نیدر ا تیاگر چند سا


