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Configurar ajustes do timeout de sessão no
Roteadores RV160 e RV260 

Objetivo
 

A característica do timeout de sessão define a quantidade de tempo que uma sessão
particular pode permanecer inativa antes que esteja fechada. 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
Roteadores RV160 e RV260.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV160
RV260
  

Versão de software
 

1.0.00.13
  

Configurar o timeout de sessão
 

Na seção do timeout de sessão, você pode configurar o intervalo de sessão e as conexões
simultâneas do máximo para o Transmission Control Protocol (TCP)/User Datagram
Protocol (UDP)/Internet Control Message Protocol (ICMP) fluem.
 
O TCP e o UDP são os protocolos do transporte que são alguns dos protocolos do núcleo
do conjunto de protocolos do Internet. o TCP e o UDP trabalham na camada de transporte
do modelo TCP/IP. O TCP usa um reconhecimento de sentido três para estabelecer a
conexão confiável visto que o UDP é incerto mas mais rapidamente quando comparado ao
TCP. O ICMP é um protocolo de camada de rede usado para relatar e notificar erros e para
a descoberta da rede.
 
O timeout de sessão é o tempo onde toma para que a sessão TCP/UDP/ICMP cronometre
para fora após um período de ociosidade. Para configurar o timeout de sessão, siga estas
etapas:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web.
 
Nota: Neste artigo, nós estaremos usando o RV260 para configurar o timeout de sessão. A
configuração pode variar segundo o modelo que você se está usando.



 
Etapa 2. Firewall > timeout de sessão do clique.
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Etapa 3. Entre no seguinte:
 

Intervalo de sessão de TCP: Incorpore o valor de timeout aos segundos para sessões de
TCP. As sessões de TCP inativas são removidas da tabela da sessão após esta duração
(padrão 1800, escala 30 86400).
Intervalo de sessão de UDP: Incorpore o valor de timeout aos segundos para sessões de
UDP. As sessões de UDP inativas são removidas da tabela da sessão após esta duração
(padrão 30, escala 30 86400).
Timeout de sessão ICMP: Incorpore o valor de timeout aos segundos para sessões ICMP. As
sessões inativas ICMP são removidas da tabela da sessão após esta duração (padrão 30,
escala 15 60).
Conexões simultâneas máximas: Entre no número máximo de conexões simultâneas
permitidas (padrão 25000, escala 10000 25000).
Conexões atual: Indica o número de conexões atual.
Cancele conexões: Clique para cancelar as conexões atual.
 

Nota: No caso de RV160, o máximo padrão das conexões simultâneas é 15000 e a escala é
10000 - 15000
 



 
Etapa 4. O clique aplica-se
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do timeout de sessão no
Roteadores RV160 e RV260.
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