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Configurar ajustes do timeout de sessão em um
roteador do RV34x Series 

Objetivo
 

A característica do timeout de sessão permite que um administrador configure a quantidade
de tempo que uma sessão particular pode permanecer inativa. Isto por sua vez igualmente
limita a possibilidade de ter acesso indesejável à rede registrando fora da sessão quando foi
inativo.
 
Configurar os ajustes do timeout de sessão é igualmente vantajoso se você está conduzindo
as configurações que tomam alguma hora, assim que você pode ajustar os timeouts de
sessão do grupo a uma estadia muito mais longa. Isto ajuda a evitar as situações onde na
obrigação do administrador re-faz uma configuração completa porque uma sessão
cronometrou para fora.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar os ajustes do timeout de sessão no
roteador do RV34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Configurar ajustes do timeout de sessão
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha o Firewall > o timeout de
sessão.
 



 
Etapa 2. No campo do intervalo de sessão de TCP, incorpore a duração aos segundos
depois do qual as sessões inativas do Transmission Control Protocol (TCP) são removidas
da tabela da sessão. A escala é 30 a 86400 segundos. O padrão é 1800.
 
Nota: Para este exemplo, 1801 é usado.
 

 
Etapa 3. No campo do intervalo de sessão de UDP, incorpore a duração aos segundos que
as sessões inativas do User Datagram Protocol (UDP) são removidas da tabela da sessão.
A escala é 30 a 86400 segundos. O padrão é 30 segundos.
 
Nota: Neste exemplo, 31 é usado.
 

 
Etapa 4. Incorpore o tempo aos segundos no campo da duração do timeout de sessão
ICMP, depois do qual as sessões inativas do Internet Control Message Protocol (ICMP) são
removidas da tabela da sessão. A escala é 15 a 60 segundos. O padrão é 30.
 
Nota: Neste exemplo, 31 é usado.
 

 
Etapa 5. No máximo as conexões simultâneas colocam, incorporam o número de conexões
simultâneas permitidas.
 
Nota: Neste exemplo, 40001 é usado.
 



 
O Connectionsarea atual indica o número de conexões simultâneas ativas.
 
Etapa 6. (opcional) para cancelar as conexões atual, clica o botão claro das conexões.
 

 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 

 
Etapa 8. (opcional) para salvar permanentemente a configuração, vai à página de

configuração da cópia/salvaguarda ou clica o ícone na parcela superior da
página.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do timeout de sessão no roteador



do RV34x Series.
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