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Configurar configurações de timeout da sessão
ociosa em um interruptor 
Objetivo
 
As configurações de timeout da sessão ociosa determinam o intervalo que as sessões de
gerenciamento possam permanecer inativas antes que elas intervalo. Uma vez que o valor do
tempo é alcançado, você deve entrar outra vez para poder restabelecer a conexão para as
seguintes sessões:
 

Sessão de HTTP
Sessão HTTPS
Sessão de console
Sessão de Telnet
Sessão SSH
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.0.130
  

Configurar configurações de timeout da sessão ociosa
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao interruptor.
 

 
Etapa 2. Escolha o intervalo da administração > de sessão ociosa.
 



 
Etapa 3. Escolha o tempo do intervalo de sessão de HTTP da lista de drop-down correspondente.
Se um navegador permanece inativo para mais do que o valor de timeout especificado, o
interruptor fecha a sessão. O valor padrão é os minutos 10. Neste exemplo, 30 minutos são
escolhidos para o intervalo de sessão de HTTP.
 

 
Etapa 4. Escolha o tempo do intervalo de sessão HTTPS da lista de drop-down correspondente.
Se um navegador permanece inativo para mais do que o valor de timeout especificado, o
interruptor fecha a sessão. O valor padrão é os minutos 10. Neste exemplo, 30 são escolhidos
para o intervalo de sessão HTTPS.
 



 
Etapa 5. Escolha o tempo do intervalo de sessão de console da lista de drop-down
correspondente. Se as sobras da sessão de console rodam em marcha lenta para mais do que o
valor de timeout especificado, o interruptor fecha a sessão. O valor padrão é os minutos 10. Neste
exemplo, é escolhido nunca para o intervalo de sessão de console.
 

 
Etapa 6. Escolha o tempo do intervalo de sessão de Telnet da lista de drop-down correspondente.
Uma sessão de Telnet é uma conexão remota a uma rede específica. Se as sobras da sessão de
Telnet rodam em marcha lenta para mais do que o valor de timeout especificado, o interruptor
fecha a sessão. O valor padrão é os minutos 10. Neste exemplo, 30 minutos são escolhidos para
o intervalo de sessão de Telnet.
 

 
Etapa 7. Escolha o tempo do intervalo de sessão SSH da lista de drop-down correspondente.
Uma sessão SSH é uma conexão remota a uma rede específica mas, ao contrário do telnet,
oferece a criptografia. Se as sobras da sessão SSH rodam em marcha lenta para mais do que o
valor de timeout especificado, o interruptor fecha a sessão. O valor padrão é os minutos 10. Neste



exemplo, 30 minutos são escolhidos para o intervalo de sessão SSH.
 

 
Etapa 8. O clique aplica-se.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 9.
 



 
Você deve agora ter configurado as configurações de timeout da sessão ociosa no interruptor.
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