HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT .NET 2.0, 3.5 trên Windows 8,10…
Trên Windows 8, 10… Microsoft đã tích hợp sẵn .NET 2.0 và 3.5 nhưng
thường chưa được kích hoạt, nên khi cài đặt phần mềm hoặc SQL Server sử
dụng .NET Framwork 2.0 hoặc 3.5 sẽ nhận được thông báo đã có .NET trên
máy rồi và việc cài đặt không thành công.
Khi gặp lỗi này, ta chỉ cần kích hoạt .NET2.0 và 3.5 theo các bước sau (máy
cần có kết nối internet), rồi cài đặt lại phần mềm.
Trước tiên bạn vào Control Panel

Chọn Programs and Features
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Chọn Turn Windows features on or off

Tick chọn vào NET 3.5 và nhấn OK
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Chọn Download files from Windows Update

Chờ quá trình Download diễn ra
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Quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn Close để thoát.

Nếu thực hiện đến đây thì xem như đã xong, khởi động lại máy (nếu có yêu
cầu) và cài đặt phần mềm bình thường.
Nếu sau khi chọn Download files from Windows Update mà báo lỗi
không thực hiện được là do chức năng Windows Update chưa được bật . Thực
hiện như hướng dẫn ở trang kế tiếp rồi kích hoạt lại .NET2.0 và 3.5
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BẬT CHỨC NĂNG UPDATE TRÊN WINDOWS 8,10…
Trước tiên click vào phần Search của
win 8, 10 sau đó gõ từ services và
chọn Services

Kéo xuống dưới chọn Windows Update, nếu update của bạn tắt thì cột bên
cạnh Status sẽ không hiển thị Running
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Tại phần Start Type: Manual (hoặc Automatic)--> Sau đó chọn Apply

Sau khi chọn Apply phần Start sẽ được enable bạn click vào đây để bật tính
năng Update
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Và kết quả chúng ta sẽ có thấy phần Service status: Running

Chọn Ok để hoàn tất.

Bây giờ windows 8, 10 đã cho phép Update, thực hiện kích hoạt lại .NET 2.0 và 3.5,
rồi cài đặt phần mềm bình thường.
Tuy nhiên theo kinh nghiệm cá nhân, sau khi bật Update và làm xong nhu cầu thì có
thể tắt Udpate trở lại, để đỡ nặng máy hơn:
Chọn lại mục Start Type: Disable --> Apply Start.

Nếu sau khi đã bật chức năng Windows Update nhưng vẫn báo lỗi không kích
hoạt (hoặc cài đặt .NET) được thì tiếp tục bật tính năng cho cài đặt (hoặc sửa chữa)
thành phần bổ sung, sau đó thực hiện kích hoạt lại .NET2.0 và 3.5
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BẬT TÍNH NĂNG CHO CÀI ĐẶT THÀNH PHẦN BỔ SUNG
Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa
sổ Run, các bạn nhập từ khóa "gpedit.msc"
vào khung Open rồi OK.

Chúng ta lần lượt tìm theo đường dẫn sau:
Computer Configuration / Administrative Templates / System.



Click đúp vào System sau đó tìm mục Specify settings for optional compenent installation
and component repair.
Chuột phải vào mục này và chọn tiếp Edit.
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Tới đây thì chỉ cần tick vào ô Enabled rồi OK là xong

Nếu kích hoạt .NET2.0, 3.5 hiển thị màn hình tải file cập nhật nhưng báo lỗi không có internet
nên không tải được, mặc dù máy vẫn có internet (KH mở team, Ultra vào được bình thường)
thì thực hiện Update lại cho windows: Nhấn vào nút Windows  Setting  Update & Security
 Windows Update  Download and Install
Chờ cho Windows thực hiện Update xong, khởi động lại máy tính rồi thực hiện kích hoạt (hoặc
cài đặt) lại NET Framework lần nữa xem kết quả thế nào nhé!


Chúc các bạn thành công!
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