Hướng Dẫn Cài đặt GRAMMAR 2.12
Phiên bản ngày 20-9-2015
Grammar được gọi tắt là G.
Hiện tại trên khắp các diễn đàn đang có G 2.11 với lời quảng cáo cực hấp dẫn nhưng là
phiên bản bị làm giả. Hiện tại phiên bản G phải từ G 2.12 trở lên. Khi cài xong sẽ có
bảng cảnh báo chỉ rõ trang chủ của G là TuhocTiengAnh.Net hoặc
TuHocG.Weebly.com.
G đã được quét cẩn thận từ rất nhiều trình nổi tiếng. Một số trình nhận lầm G có virus là
do sự lầm lẫn mà thôi. Tóm lại, cách duy nhất và an toàn nhất là phải download từ trang
chủ của G. Các web giả luôn có thể dễ dàng nhái link, nhái Web trừ khi bạn gõ trực tiếp
địa chỉ G thật.
Đã có kẻ phá hoại Grammar bằng cách tạo bản download G 2.11 giả "trọn bộ" và tung ra
khắp các diễn đàn để đánh lừa mọi người.
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Chương trình Grammar 2.12 hiện tại gồm 4 đĩa.
Đã test Grammar chạy tốt ở tất cả các win từ win XP đến win 10.
Sau khi tải về, phải cài theo thứ tự từ File setup 1 đến 4.
Tạm tắt trình diệt virus, trình DeepFree, Registry Reviver, Advanced system care
hoặc tất cả chương trình nào có liên quan đến Registry. Một số trình diệt Virus
nhận lầm G là virus và khóa các file setup của G.
5. Không đặt tên thư mục bằng tiếng Việt có dấu vì sẽ gặp lỗi 429, 76...
6. Khi mới cài Windows, bạn nhớ mở chiếu và nghe thử video và file Mp3 (bất cứ
file nào) để kích hoạt windows Media player trước khi chạy G.
7. Sau khi cài G xong, vào thư mục Grammar\Fonts, copy tất cả các file font trong
đó vào C:\Windows\Fonts. Trường hợp máy bạn có cài trình tera copy thì nó có
thể sẽ che không cho win cập nhật font mới. Vì vậy bạn hãy vào Control Panel,
Fonts, nhấp thẻ File, Install new fonts, trỏ đường dẫn ở ô Drives vào thư mục
fonts của G và tiến hành cập nhật font mới.
Với win XP, bạn cài đặt bình thường theo thứ tự các đĩa 1,2,3,4
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Cách Cài đặt G với win 7, 8, 8.1, 10
Không nhấn cùng lúc 4 file setup. Nhấn chuột phải vào file SetupDatadisk1 và chọn Run
As Administrator. Đợi khoảng 30 giây để máy tính bung gói cài đặt:

Bất cứ khi nào gặp bảng này bung ra thì kéo nút xuống chỗ Never notify như sau:

Nếu ổ C lớn hoặc bạn muốn cài Grammar ở ổ C thì chỉ việc nhấn Next.
Muốn cài Grammar ở ổ D thì sửa C:\Grammar thành D:\Grammar, xong nhấn Next:

Khi chạy xong đĩa 1, máy sẽ không báo gì cả. Nên bạn phải tiếp tục cài đĩa 2,3,4.
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Trong khi máy đang cài đặt đĩa 4, một bảng tiếp theo có thể sẽ bật ra với tiêu đề: NextupAcapela BrightSpeech Ryan22 US English Voice. Nếu trước đây máy bạn đã từng cài
trình này rồi thì nhấn Cancel, Yes, Finish. Nếu máy bạn chưa từng cài trình này thì nhấn
Next, chọn mục I accept the terms in the license agreement, Next, Next, Install, Finish.
Không được chỉnh sửa đường dẫn mặc định.

Xong, vào thư mục Grammar\Fonts, copy tất cả các file font trong đó vào
C:\Windows\Fonts. Trường hợp máy bạn có cài trình tera copy thì nó có thể sẽ che không
cho win cập nhật font mới. Vì vậy bạn hãy vào Control Panel, Fonts, nhấp thẻ File, Install
new fonts, trỏ đường dẫn ở ô Drives vào thư mục fonts của G và tiến hành cập nhật font
mới.
Tiếp theo đối với win 7, 8, 10 thì:
1) Chọn tất cả các file trong thư mục Grammar\Fonts: nhấn chuột phải vào đó rồi chọn
install (nếu nó có chức năng này).
2) Nhấn chuột phải vào file Grammar\Grammar.exe, chọn Properties, Compatibility,
chọn 2 mục, như sau:
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3) Vào tiếp thẻ Security, Edit rồi chọn Full Control lần lượt cho tất cả các dòng:

Với win 10 để xử lý triệt để, sau khi chạy G 2 lần, bạn dán vào ô địa chỉ của trình
windows explorer dòng chữ sau đây:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp
Nếu thấy file Testk hoặc Testk0 hiện ra, bạn làm nó theo bước 2 ở trang 3.

Xử lý các lỗi:
(1) Khi gặp lỗi 0 thì làm như sau:
Lỗi này là do bạn không làm đúng theo hướng dẫn.
Xóa 2 đĩa 1, 4 . Tải lại đĩa 1 và đĩa 4 từ web này. Tắt các trình diệt virus. Tắt chương
trình Advanced system care khởi động cùng windows hoặc tất cả chương trình nào có
liên quan đến chữ Registry. Cài lại đĩa 1,4
(2) Khi gặp lỗi -2147200967 hoặc trường hợp G luôn bật bảng đếm giây thì làm như sau:
Lỗi này là do bạn không làm đúng theo hướng dẫn.
Tắt các trình diệt virus. Tắt chương trình Advanced system care khởi động cùng windows
hoặc tất cả chương trình nào có liên quan đến chữ Registry. Xóa thư mục C:\Program
Files\Nextup Acapela\Bin. Chạy file AAA.exe.
Sau khi cài đặt nên khởi động lại máy. Nếu gặp lỗi thì xem mục Báo Lỗi ở Web chủ
TuHocG.Weebly.com.
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