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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SQL SERVER 2008 

 

I. LỰA CHỌN BỘ CÀI ĐẶT: 

1. Bộ cài đặt SQL Server 2008 Enterprise R2: 

- Ưu điểm: Đây là bộ cài đặt đầy đủ các chức năng của SQL Server, tận dụng hết công 

suất phần cứng của máy chủ khi vận hành. 

- Nhược điểm: Dung lượng file cài đặt rất lớn (trên 5 GB) nên cần phải sử dụng đĩa 

DVD hoặc USB chứa bộ cài đặt, rất khó tải từ Website. 

- Chuẩn bị cài đặt: 

Đầu tiên, cho đĩa CD hoặc USB chứa bộ cài SQL Server 2008 vào ổ đĩa, nó sẽ tự động 

khởi động quá trình cài đặt. 

 

Nếu cài đặt không tự bắt đầu thì bạn có thể tìm tập tin “Setup.exe” trong thư mục chưa 

bộ cài đặt, click chuột phải và chọn “Run as administrator” để cài SQL Server. 
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2. Bộ cài đặt SQL Server Express 2008: 

- Ưu điểm: Đây là file có dung lượng nhỏ (khoảng 250 MB), dễ dàng tải từ Website 

hoặc copy vào USB, quá trình cài đặt nhanh. 

- Nhược điểm: Không sử dụng hết công suất phần cứng của máy chủ, chỉ sử dụng tối đa 

1GB RAM của máy chủ nên với đơn vị có dữ liệu lớn hoặc nhiều máy kết nối sử dụng liên 

tục thì tốc dộ truy xuất dữ liệu sẽ chậm. 
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- Chuẩn bị cài đặt: 

Để download SQL Server 2008 Express ta vào Website www.vietda.com.vn chọn mục 

Tải về, chọn sản phẩm Việt Đà ERP. 

 

 

- Sau đó, chọn “File cài đặt SQL Server 2008 (Enterprise R2 Express)” sẽ xuất hiện 

trang download như sau:  

http://www.vietda.com.vn/
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- Chọn ngôn ngữ (mặc định là Tiếng Anh) rồi nhấn download. 

 
 

- Ở đây có 2 file: SQLEXPRWT_x64_ENU.exe (dùng cho Windows 64bit) và 

SQLEXPRWT_x86_ENU.exe (dùng cho Windows 32bit). Xác định phiên bản Windows  

của máy cài đặt SQL Server (xem hướng dẫn bên dưới), đánh dấu vào file 32 bit hoặc 64 

bit tương ứng rồi chọn Next để tải về. 

 

- Để xác định được phiên bản Windows đang dùng là 32 bit hay 64 bit, ta làm như sau: 

Click chuột phải vào My computer (Windows 7 trở xuống) hoặc This PC (Windows 8 trở 

lên), chọn Properties. Hộp thoại System xuất hiện. 
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Tại dòng System type có ghi phiên bản Windows là 32bit hay 64bit. 

 

 

- Sau khi download thành công, ta mở thư mục chứa file mới tải về: 
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Click chuột phải vào file vừa tải, chọn Run as administrator để cài SQL Server. 
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II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT: 

- Lưu ý: trước khi cài đặt cần tạo thư mục VIETDA theo hướng dẫn như sau: 

1. Tạo 1 thư mục VIETDA trên ổ đĩa D hoặc E, không lưu chung vào ổ đĩa cài dặt hệ 

điều hành Windows, trừ khi máy không chia thêm phần vùng ổ đĩa nào khác. 

2. Bên trong thư mục VIETDA, tạo các thư mục lưu riêng theo từng loại dữ liệu: 

2.1 Thư mục SETUP: Chứa các file cài đặt (setup), bản cập nhật (Update) tải về 

từ website. 

2.2 Thư mục DATA (hoặc DULIEU): Chứa các file dữ liệu (database) chính để 

phần mềm Việt Ðà kết nối vào làm việc. 

2.3 Thư mục BACKUP: Chứa file sao lưu dữ liệu dự phòng.    

 

- Sau khi mở file cài đặt, hộp thoại cài đặt sẽ xuất hiện: 

 

- Chọn New installation or add features to an existing installation. 
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- Chọn I accept the license terms, sau đó nhấn Next. 

 

- Chọn tất cả và nhấn next. 
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- Chọn Default instance, sau đó nhấn next. 

 

- Tiếp tục nhấn Next. 
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- Chọn Mixed Mode, sau đó gõ mật khẩu tùy chọn (ví dụ: abc12345) vào ô Enter 

password rồi chuyển qua tab Data Directories. 

 

- Tại đây, chọn đường dẫn vào thư mục VIETDA đã tạo ban đầu như trong hình, sau đó 

chọn Next, rồi Next 1 lần nữa. 
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- Đang cài đặt. 

 

- Cài đặt đã xong. 

- Chúc các bạn thành công. 

 

**********************Kết thúc tài liệu này ********************** 
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