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Tải và cài đặt plugin Adobe Flash Player - Công cụ hỗ trợ 
xem phim, nghe nhạc trên Internet 

 

 Adobe Flash Player là một trong những phần mềm ra đời khá lâu đời,của nhà sản 
xuất Adobe mang tới cho người dùng khả năng xem video, chơi game, chạy quảng cáo, 
đọc file swf, flv... mạnh mẽ và an toàn. Nó hỗ trợ tốt trên các trình duyệt Firefox, 
Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Sarafi,... 
 Adobe Flash Player từ rất lâu đã là một plugin không thể thiếu trên các trình 
duyệt web. Flash Player hỗ trợ các trình xem phim, nghe nhạc, hỗ trợ tạo các ứng dụng, 
game trên nền Web. Trước đây, Flash là công cụ không thể thiếu với các nhà lập trình 
để đưa các ứng dụng với giao diện đồ họa đẹp mắt lên Web, tuy nhiên hiện nay, các 
website đang dần được chuyển sang sử dụng HTML5 thay cho Flash Player với nhiều 
ưu điểm như bảo mật tốt hơn, nhẹ nhàng hơn,… Mặc dù vậy, còn rất nhiều trang web 
hiện nay vẫn sử dụng Flash. Việc chuyển từ Flash sang HTML5 không hề là chuyện 
đơn giản đặc biệt với các ứng dụng được xây dựng trên Flash. Vì vậy Flash sẽ vẫn còn 
tồn tại trong một thời gian rất dài nữa. 
 Rất nhiều trường hợp bạn tự hỏi không hiểu vì sao không thể xem một bộ phim 
trên Phim3s, hay nghe một bài nhạc trên zing, hay là chơi một trò chơi nào đó từ trang 
web mà bạn truy cập. Lý do ở đây chính là vì trình duyệt của bạn thiếu plugin Flash 
Player. 
 Để cài Flash Player các bạn làm theo hướng dẫn sau đây: 
 
Bước 1: Bạn truy cập vào địa chỉ sau: https://get.adobe.com/flashplayer/ 
 
 Tại đây, bạn bỏ đánh dấu ở tùy chọn trong Mục Optional offer: nếu bạn không 
muốn tự động cài trình diệt virus McAfee 
 Sau đó bạn chọn Install Now để tải về Flash Player. 

 
 Bạn chờ một chút để quá trình xử lí hoàn thành 
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 Sau khi xử lý hoàn thành, bạn sẽ nhận được thông báo tải về trình cài đặt Flash 
Player, các bạn Lưu Tập Tin để tải về. 

 
 
Bước 2: Sau khi tải về trình cài đặt Flash Player xong, bạn vào thư mục lưu file tải về, 
tìm và chạy file này để tiến hành cài đặt 
 Bạn chờ một lát để trình cài đặt Flash Player khởi động. 

 
 Trên cửa sổ này hệ thống sẽ yêu cầu người dùng buộc phải tích vào dòng ô vuông 
bên cạnh dòng chữ "I have read and agree to the terms of the Flash Player Agreement" 
để xác nhận rằng người dùng đồng ý với điều khoản, điều luật mà đội ngũ phát triển đưa 
ra với việc sử dụng phần mềm này. Sau đó bạn nhấn vào ô "Install". 
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 Quá trình tải bổ sung và cài đặt Flash Player diễn ra hầu như tự động, bạn chỉ cần 
chờ để việc cài đặt hoàn thành. 

 
 
 Nếu như trong quá trình cài đặt, bạn gặp phải lỗi như này thì bạn tắt trình duyệt 
web tương ứng đi. 

  
 Ở đây thông báo là tắt Mozilla Firefox, bạn tắt trình duyệt Firefox đi sau đó chọn 
Continue để tiếp tục. 
 Bạn làm tương tự nếu gặp thông báo với các trình duyệt khác. 
 Quá trình cái đặt tiếp tục diễn ra trong thời gian ngắn. Sau khi đó, nếu bạn cài 
Adobe Plash Player lần đầu vào máy tính thì một của sổ mới hiện ra thông báo cho bạn 
rằng quá trình cài đặt này đã hoàn tất, lúc này bạn có các lựa chọn: 
 - Allow Adobe to install updates (recommended): Cho phép cài đặt update khi 
có phiên bản mới, và nhà phát hành khuyến khích bạn chọn chế độ này. 
 - Notify me to install updates: Thông báo cho bạn khi có phiên bản mới. 
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 - Never check for updates (not recommended): Không bao giờ kiểm tra phiên 
bản mới. 
 Tùy vào tùy chọn của bạn mà bạn chọn lựa, ở đây chúng tôi chọn Allow Adobe 
to install updates (recommended). 
 Cuối cùng bạn nhấn nút Done để kết thúc quá trình cài Abode Flash Player 

 
 
 Nếu là cập nhật phiên bản mới thì khi quá trình cài đặt hoàn thành, bạn chọn 
Finish để kết thúc cài đặt. 

 
 Bây giờ bạn có thể mở trình duyệt lên và vào lại các trang web bạn muốn xem 
phim, nghe nhạc để thử lại xem nhé. 
 Chúc các bạn thành công !!! 


