
5 bước cài đặt Unifi  
Để cài đặt phần mềm UniFi Controller cho các thiết bị WiFi Ubiquiti UniFi, các bạn có thể làm theo 5 
bước hướng dẫn chi tiết dưới đây 

Bạn có thể download phần mềm UniFi Controller tại địa chỉ: http://www.ubnt.com/download     ---chọn unifi –

down mục cho Windows 

1. Launch UniFi-installer.exe  

2.   Click Install 

 
3.  Nếu máy tính của bạn chưa có Java 1.6 hoặc ver thấp hơn, bạn sẽ phải cài đặt thêm. Click Install để tiếp tục. 

 
4.  Click Next. .         ( nhớ cài java 7) 
 

5.  Sau khi cài đặt uniFi Controller và kiểm tra các lựa chọn xong, thì click Finish. 



 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH PHẦN MỀM UNIFI CONTROLLER 
Bước 1: Các bạn hãy khởi động phần mềm Unifi (Đã cài đặt trước đó). Click chuột vào ‘Launch a Browser to 

Manage Wireless Network’. 

 

Bước 2: Chọn ngôn ngữ và quốc gia của bạn ( quốc gia bạn để mỹ cho sóng phát khỏe ) . Ngoài ra, bạn nhấp 

vào khôi phục lại từ một bản sao lưu trước đó sử dụng một tập tin có chứa các thiết lập sao lưu của bạn. Kích 

Next. 



 

 

Bước 3: Chọn thiết bị mà bạn muốn cấu hình và nhấp vào  

Tiếp theo. 

 



Bước 4: Unifi Cho phép bạn có thể tạo một mạng không dây (wireless network) và mật khẩu. Kích chọn Next 

để tiếp tục. 

 

Bước 5: Bạn nhập tên Admin và mật khẩu để đăng nhập vào trình quản lý. Sau đó chon Next. 

 

Bước 6: Kiểm tra lại các thiết lập ròi chon Finish. 



 

Bước 7: Tiếp theo bạn kich chuột vào mục  peling chọn vào địa chỉ MAC. Sao đó click vào Adopt.   Nếu phần 
mềm yêu cầu update .  bạn hãy update lên phiên bản mới 

 

Và như vậy ta đã cấu hình xong Unifi  



 

Thay đổi ID và Password Wifi Unifi 

- Từ Setting chọn Wireless Networks 

 

- Tiếp theo chọn Edit 



 

- Bạn có thể thay đổi ID và Password tại đây. 

 

Hướng dẫn tăng khả năng phát sóng của Unifi 
Ap,AP-LR 



Bước 1 :Trong Tab active bạn click vào địa chỉ MAC của thiết bị.

 

Bước 2 : Bạn nhấp chuột vào Tab Configuration chọn mục Radios

 



Bước 3: Trong Mục TxPower chọn Custum gõ vào 28. Chọn apply. 

 

Hướngdẫncấuhình REPEATER Unifi 

B1..Đăng Nhập vào unifi controller -> setting 

 

 



B2..Trong setting chọn System 

 

B3..Đánh dấu vào mục Ennable connectivity monitor and wireless uplink 

 

B4..Cấu hình cho 1 unifi chạy bình thường. 

B5.. Unifi thứ 2 không cắm dây LAN chỉ cắm dây PoE sau đó đợi khoảng 5 phút. Trong mục Pending của Unifi 

controller, sẽ hiển thị Unifi thứ 2      Sau đó ấn vào  isolate rồi đợi cho thiết bị connected 

Tao voucher (QL tài khoản người dùng) 

Bước 1 : Bạn chọn Settings => Wirelees Networks 

 



- Chọn mạng cần tạo voucher 

 

 

 

- Sau đó tich vào mục  Apply guest policies (captive portal, guest authentication, access restrictions) 

 



Bước 2 Từ Settings bạn chọn Guest Control

 

- Tích chọn vào  Enable Guest Portal

 
- Tích chọn Enable voucher-based authorization 



 

- Kích đúp chuột vào Go to Hotspot Manager 

 

Bước 3 Tạo voucher 

 



 

 

Như Vậy chung ta đã có 1 mã voucher danh riêng . 

Cài đặt Chặn Thiết Bị 
Vào Settings – Blocked Devices 

ấn Block chặn Mac cần chặn hoặc Bỏ chặn 

 
 

Cài đặt Settings> User Groups ( giới hạn băng thông) 

Vào Settings > User Groups - Click to create  



 

LƯU Ý  
Sao khi cài đặt, cấu hình hoàn chỉnh. Bạn nên tạo 1 
file backup. Để khi máy tính cài lại win…hay sự cố 
nào đó phải cài lại phần mềm Controller, ta chỉ việc 
lấy file backup đó RESTORE lại. Cấu hình sẽ như 
cũ. Nếu không có file backup đó, cài lại phần mềm 
Controller, ta phải reset wifi và cấu hình lại từ đầu 
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Nhà phân phối 



- Thiết bị lưu trữ và backup dữ liệu  (Nas) - Ổ cứng mạng 

- Máy Scan khổ lớn A0 

- Camera nhận dạng biển số xe ( bãi gửi xe, trạm thu phí..) 

- Wifi chuyên dụng công suất cao-- nối điểm - điểm  1km đến 100km không phải đi dây 

- Wifi Công suất lớn cho tòa nhà, khách sạn, trường học ... 

- Phân phối Wifi Ubiquiti, Wifi Unifi, Wifi Buffalo, Engenius 

- Sản phẩm thiết bị buffalo 

- Nhận thi công hệ thống mạng Lan, Wan 

- Máy Scan Kodak 

 

 

 


