
 

Lưu hành nội bộ  Tổ kỹ thuật biên soạn 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CHẾ ĐỘ GUEST 

ZONE VÀ CHIA SẺ FILE QUA CỔNG USB 

THIẾT BỊ D-LINK DIR-850L 

 
I. Sơ đồ kết nối  

 
II. Cấu hình 

- Cắm cáp theo sơ đồ trên. 

- Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ: http://192.168.0.1 bấm Login 

1. Cấu hình chế độ Guest Zone 

- Vào Setup > Wireless Settings > Manual Wireless Connection Setup 

 

 
  

http://192.168.0.1/
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- Ở mỗi dải 2.4Ghz và 5Ghz bạn có thể tạo ra 03 mạng không dây ảo 

- Ở dải 2.4Ghz, để kích hoạt bạn chọn mạng không dây trong mục Wireless Network > 

kích chọn Enable Wireless > đặt tên mạng không dây trong mục Wireless Network 

Name 

 
- Để đặt mật khẩu cho mạng không dây, bạn kích chọn trong mục Wireless Sercurity Mode 

 
- Chọn mode mã hóa và điền mật khẩu vào ô Pre-Shared Key 

 
- Làm tương tự đối với mạng không dây dải 5Ghz và bấm Save Settings để ghi lại cấu hình. 
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2. Cấu hình chia sẻ file qua cổng USB 

- Vào Setup > chọn Storage 

 
- Mục Shareport Web Access: cho phép bạn thiết lập truy cập USB thông qua giao diện 

web 

 
o Kích Enable SharePort Web Access để kích hoạt dịch vụ 

o Đặt cổng truy cập qua giao thức http tại HTTP Access Port, theo ở trên ta có 

thể truy cập được đến USB thông qua link: http://192.168.0.1:8181. Giao diện: 

 
o Đặt cổng truy cập qua giao thức https tại HTTPS Access Port, theo ở trên ta có 

thể truy cập được đến USB thông qua link: https://192.168.0.1:4433. Giao diện: 

 

http://192.168.0.1:8181/
https://192.168.0.1:4433/
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- Để tạo người sử dụng bạn điền thông tin vào mục User Creation và bấm Add/Edit 

 
- Để thay đổi quyền truy cập USB bạn bạn kích chọn trong mục User List 

 
- Cuối cùng bấm Save Settings để ghi lại cấu hình. 

- Bạn có thể truy cập thông qua giao diện Explorer bằng cách gõ: \\192.168.0.1 và bấm 

Enter 

 

 

file://///192.168.0.1

