
Configuração do timeout de sessão no Firewall
RV220W VPN 

Objetivo
 

Os controles do timeout de sessão quanto tempo a interface administrativa pode ser inativa
antes que a sessão estiver registrada para fora por razões de segurança.
 
Este artigo explica como configurar o timeout de sessão no Firewall RV220W VPN.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV220W
  

Versão de software
 

• 1.0.4.17
  

Configurar o timeout de sessão
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > avançou ajustes >
configurações de sessão. A página das configurações de sessão abre:
 

 
Etapa 2. Inscreva o número máximo de sessões não identificadas no campo não
identificado máximo da sessão para o processo da identificação da gateway de camada de
aplicativo (ALG) no campo não identificado máximo das sessões. O processo da
identificação ALG é um substituto para o aplicativo em facilidades selecionadas. Este campo
é usado para restringir o número de sessões. Com a escala definida você pode permitir que
o máximo dos usuários 128 conecte. O valor pode variar de 2 com o 128 e o padrão é 32
sessões.
 



Etapa 3. Inscreva o número máximo de sessões entreabertas no meio campo máximo das
sessões abertas. A sessão entreaberta é realmente um estado entre o recibo de um pacote
SYN e o pacote SYN/ACK. Uma sessão é permitida permanecer no estado entreaberto
pelos segundos 10. O valor está entre 0 a 3000 e o padrão é as sessões 128.
 
Etapa 4. Incorpore o tempo aos segundos no campo da duração do timeout de sessão TCP
(protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP)), depois do qual as sessões de TCP
inativas são removidas da tabela da sessão no campo da duração do intervalo de sessão de
TCP. O valor realiza-se entre 0 e 4,294,967 segundos e o padrão é 1,800 segundos.
 
Etapa 5. Incorpore o tempo aos segundos no campo da duração do intervalo de sessão de
UDP, depois do qual as sessões de UDP inativas são removidas da tabela da sessão no
campo da duração do intervalo de sessão de UDP. O valor realiza-se entre 0 e 4,294,967
segundos e o padrão é 120 segundos.
 
Etapa 6. Incorpore o tempo aos segundos no outro campo da duração do timeout de
sessão, depois do qual as sessões inativas non-TCP/UDP são removidas da tabela da
sessão no outro campo da duração do timeout de sessão. O valor realiza-se entre 0 e
4,294,967 segundos e o padrão é 60 segundos.
 
Etapa 7. Incorpore o tempo máximo ao campo da latência da limpeza da sessão de TCP
para que uma sessão permaneça na tabela da sessão depois que detecta ambas as
bandeiras FIN no campo da latência da limpeza da sessão de TCP (segundos). O valor
realiza-se entre 0 a 4,294,967 segundos e o padrão é os segundos 10.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
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