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Visão Geral 

O acesso ao ambiente de laboratório VMware Education se dá através da Plataforma de 
Aprendizado VMware (VLP), uma solução robusta que fornece acesso simples baseado em 
navegador aos laboratórios hospedados pela VMware Education, que é referido como o VMware 
Data Center (VDC). 

Antes de uma aula ser executada, o teste de conectividade VLP deve ser realizado para garantir 
que os laboratórios VLP possam ser acessados a partir do seu ambiente.  Este documento 
fornece um simples passo a passo de teste. 

Perguntas Frequentes 

Da perspectiva do estudante, quais são os requisitos técnicos para acessar 
os laboratórios VDC através de VLP? 

É muito simples – conexão à internet e um navegador moderno compatível com HTML5.  
Especificamente: 

• Internet Explorer 10 ou mais recente 

• Firefox versão 13 ou mais recente 

• Chrome versão 18 ou mais recente 

Estou atrás de um firewall corporativo/proxy - o que mais eu preciso saber? 

• Você deve conseguir alcançar os seguintes servidores VLP nas portas 80 e 443: 

o www.vmwarelearningplatform.com 

o content.vmwarelearningplatform.com 

o core.vmwarelearningplatform.com 

o ws.learningplatform.com 

• Se você usar um proxy, ele deve suportar HTML5 WebSockets, caso contrário, o VLP 

não funcionará. 

Como faço para testar a conectividade VLP? 

Siga as etapas descritas posteriormente neste documento. 

E se o teste de conectividade VLP falhar? 

Em uma rara situação em que o teste de conectividade VLP venha a falhar, por favor forneça o 

máximo de informações possível ao seu representante de Educação para que eles possam 

ajudar a diagnosticar o problema.  

Se o problema não puder ser resolvido, há métodos alternativos de conectividade de laboratório 

que podem ser tentados; especificamente, temos a opção de usar o acesso de estilo legado 

RDP ao ambiente de laboratório VDC.  
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Teste VLP Conectividade 
 

Usando um navegador adequado, navegue na seguinte URL: 

 

http://www.vmwarelearningplatform.com/eduilt/catalogs/ 

 

Faça o login usando as seguintes credenciais: 

 

Utilizador  VLP-edu-ILT@vmeduc.com 

Senha:   VMware2017!  

 

 
 

Você verá o laboratório VLP-Connection-Test.  Clique em ENROLLED. 

 

 

http://www.vmwarelearningplatform.com/eduilt/catalogs/
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Em seguida, clique em RESUME THIS LAB. 

 

 

O ambiente de laboratório iniciará agora: 
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Agora você deve ver um console do Windows. Clique dentro do VM console para garantir que 
está e  ativo responde à interação do ususário.  

 

 

 

O teste de conectividade está completo – agora você pode fazer o logout. 

  

 

 

Isso conclui o teste de conectividade. 

 


