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Configurar configurações de timeout da sessão
ociosa em um interruptor com o CLI 

Objetivo
 

As configurações de timeout da sessão ociosa determinam o intervalo que as sessões de
gerenciamento possam permanecer inativas antes que elas intervalo. É ajustado por dez
minutos à revelia. 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
 

Este artigo fornece instruções em como configurar as configurações de timeout da sessão
ociosa em seu interruptor através do comando line interface(cli).
 
Se você é estranho com CLI, e preferiria usar a interface gráfica de usuário (GUI) para a
configuração, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.5.63
  

Configurar a configuração de timeout da sessão ociosa
 

Etapa 1. A fim alcançar remotamente o CLI de seu interruptor, você precisa de permitir o
telnet ou o acesso SSH no interruptor.
 
Início de uma sessão à página do utilitário de configuração da Web.
 
Do menu principal, escolha serviços Security>TDP/UDP.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5784-configure-idle-session-timeout-settings-on-a-switch.html


 
Permita o serviço de telnet ou o serviço SSH verificando a caixa e o clique apropriados 
aplica-se.
 

 
Etapa 2. Log no console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha são Cisco. Se
você configurou um username ou uma senha nova, incorpore aquelas credenciais pelo
contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam 
aqui.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
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Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste
exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 3. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

SG350X#CONFIGURE 
 

Etapa 4. Para configurar o tempo do intervalo de sessão de HTTP entre no seguinte:
 

[idle-seconds] da intervalo-política HTTP SG350X(config)#ip [HTTP-somente | https-only] 
 

As opções são:
 

quietude-segundos - Especifica o número máximo de segundos que uma conexão está
mantida abertos se nenhum dados é recebido ou dados da resposta não pode ser mandada.
A escala é de 0 até 86400 segundos.
HTTP-somente - (opcional) o intervalo é especificado somente para o HTTP.
https-only - (opcional) o intervalo é especificado somente para o HTTPS.
 

Nota: 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,
0 são incorporados que significa que o fazer logoff automático está desabilitado.
 

 
Etapa 5. Para configurar o intervalo de tempo ocioso da sessão durante que o sistema
espere a entrada de usuário antes que automático termina para uma linha específica,
incorpore o modo de configuração de linha entrando no seguinte:
 

SG350X(config)#line [console | telnet | ssh] 
 

As opções são:
 

Console - Entra no modo de linha terminal.
Telnet - Configura o dispositivo como um terminal virtual para o Acesso remoto (telnet).
SSH - Configura o dispositivo como um terminal virtual para o Acesso remoto fixado (SSH).
 

Nota: Se a linha sobras da sessão roda em marcha lenta para mais do que o valor de
timeout especificado, o interruptor fecha a sessão. O valor padrão é os minutos 10.
 

 



Nota: Neste exemplo, o modo de linha terminal é entrado.
 
Etapa 6. Para ajustar o intervalo de tempo ocioso da sessão durante que o sistema espere a
entrada de usuário antes que automático termina, entre no seguinte:
 

[minutes] SG350X(config)#exec-timeout 
 

 
Nota: Neste exemplo, 30 minutos são usados. O sistema terminará automaticamente uma
vez que foi rodado em marcha lenta por 30 minutos.
 
Etapa 7. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 

SG350X(config)#exit 
 

 
Etapa 8. Repita etapas 4 a 6 para configurar outras linhas a seguir inscreva o comando end 
ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 

SG350X(config)#end 
 

 
Etapa 9. (opcional) para indicar os ajustes inativos HTTP ou HTTPS em seu interruptor,
entra no seguinte:
 

SG350X#SHOW IP [HTTP | https] 
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Etapa 10. (opcional) para indicar a linha ajustes da quietude em seu interruptor, entra no
seguinte:
 

Linha SG350X#SHOW [console | telnet | ssh] 
 

As opções são:
 

Console - (opcional) indica a configuração do console.
Telnet - (opcional) indica a configuração do telnet.
SSH - (opcional) indica a configuração SSH.
 

 
Etapa 11. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:
 

Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 
 

 
Etapa 12. (Opcional) pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que a
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 



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