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Características da Rede e da Largura de Banda  

O Programa Pearson de Testes por Computador (PTC, em inglês, CDT, de Computer Delivered Test 

Program) pode ser instalado em um computador e utilizado para aplicar os testes Versant. Funciona 

como um aplicativo no equipamento que acessa o sistema Pearson fora do ambiente de Tecnologia da 

Informação (TI) da sua empresa, para fazer o download e o upload dos testes. O executável 

CdtClient.exe (este é o nome do aplicativo utilizado nos testes Versant por computador) precisa 

acessar https://www.VersantTest.com/... na porta 443, para fazer o download e o upload dos testes. 

 

1. Verificação do Acesso à Rede Interna 

The IT environments in many organizations have strict network access and security controls. For CDT, 

your IT team must ensure that there is sufficient access provided from the computer running CDT 

through your internal network to the Pearson systems externally. Examples of things that might limit or 

prevent such access include (but are not limited to) firewalls, unique network routing, VPNs, and 

security access keys. Please verify that the CdtClient.exe application can access and properly resolve 

access to https://www.VersantTest.com... on port 443 from the internal computer that is running CDT. 

Note that this access must be available not only to the computer’s browser but also to the 

CdtClient.exe application. 

 

2. Verificação dos Servidores DNS 

Se você já tiver confirmado que sua rede interna não está bloqueando o acesso do PTC ao sistema 

Pearson, porém, se ainda receber a mensagem de erro de falha de conexão com o servidor (em inglês, 

“Failure to connect to server”), o problema pode ser, então, o DNS. Em outras palavras, pode ser que o 

aplicativo CDTCLient não consiga localizar os servidores www.VersantTest.com. Caso o navegador do 

mesmo equipamento consiga completar a conexão, você precisará rever o equipamento do cliente e a 

rede. Recomendamos que sua equipe de TI/rede siga as seguintes instruções: 

1. Verificar se o navegador instalado no equipamento do cliente utiliza um proxy ou outra 

configuração especial, indisponível para os outros aplicativos. 

2. Identificar os servidores DNS responsáveis pelas verificações DNS dos equipamentos do cliente 

que rodam o CdtClient.exe. 

3. Verificar a consistência desses servidores DNS (todos têm a mesma configuração e os mesmos 

dados) e conferir se eles acessam www.VersantTest.com  

4. Traçar a rota www.VersantTest.com a partir do equipamento do cliente e verificar se ela se 

completa.  

5. Verificar se o Windows não está bloqueando o acesso DNS do aplicativo CDT Client (analisar, 

por exemplo, os ajustes do firewall do Windows). 

 

3. Servidor Proxy, Firewall e Gateway 

Se a sua empresa utilizar um servidor Proxy para acessar a internet, libere o acesso de 

https://www.VersantTest.com (endereço de IP: 209.133.27.8). 

 

Se os problemas com a velocidade de acesso e o comando de traçado da rota para  

https://www.VersantTest.com persistirem, acrescente https://www.VersantTest.com (endereço de IP: 

209.133.27.8) ao seu firewall externo e à porta de ligação (gateway) da rede, para liberar o acesso 

direto. 
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4. Identificação de Problemas 

Para ajudá-lo a encontrar e solucionar problemas, a Pearson criou um aplicativo simples que verifica 

vários ajustes no equipamento utilizado. A estrutura do programa é praticamente igual à do CDT Client 

e ele oferece esclarecimentos sobre o que ocorre no equipamento. Faça o download do instalador 

deste aplicativo utilizando o seguinte URL: 

http://www.VersantTest.com/technology/platforms/cdt/SystemProfiler.exe 

 

Quando fizer o download do programa, instale-o e ative-o. Dois botões aparecerão no alto da tela do 

aplicativo: Start e Save. Clique em “Start” e o aplicativo irá rodar, fazendo várias verificações, a fim de 

avaliar a resolução do monitor, o DNS, a conexão com o Serviço PTC, etc. Se você preferir salvar os 

resultados, clique em “Save” para armazená-los em um arquivo de texto. Contate-nos, para que 

possamos saber se o aplicativo ajudou na identificação do problema, ou se podemos fazer algo mais para 

ajudá-lo. 

 

5. Observações sobre a Largura da Banda 

Se você optar pelo PTC como seu programa de testes, poderá fazer o download do material antes ou 

durante as sessões. Fatores como a quantidade de estações de teste utilizadas, a velocidade de conexão 

de internet e o momento de download dos testes podem resultar na variação do tempo necessário para 

a transmissão dos dados para o sistema Pearson de pontuação. Os quadros a seguir indicam a largura de 

banda necessária das centrais nas quais os testes serão aplicados. 

 

Sem pré-load 
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1 5 10 20 30 40 50 100   kbytes 
/seg Conexão 

Cabo/Modem 37                 

DSL 122                 

T1 183                 

T2 771                

T3/DS3 5493                

Tabela 1. Se não for feito o pré-load dos testes, as marcações em verde desta tabela indicam bom funcionamento. 

Já as em vermelho, provável demora para download e upload. 

 

Com pré-load 
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1 5 10 20 30 40 50 100   kbytes 
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Cabo/Modem 37                 

DSL 122                 

T1 183                 

T2 771                 

T3/DS3 5493                 

Tabela 2. Se for feito o pré-load dos testes, as marcações em verde desta tabela indicam bom funcionamento. Já as 

em vermelho, provável demora para download e upload. 

 

Em caso de problemas, entre em contato com nossos profissionais de 
Suporte Técnico: support@pearsonkt.com. 
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