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Bom para a maioria é muito simples realizar esse upgrad, mas recebo muitos e-
mails com pessoas querendo saber como efetuar esse upgrad nos mod-chip´s 
MATRIX INFINITY então resolvi fazer esse tutorial para resolver essas duvidas 
de uma forma rápida segura e de fácil entendimento para o usuário final. 
 
Perguntas freqüentes sobre o assunto: 
 
1- Pra que atualizar o mod-chip?  
R- Bom, a atualização permite que as mais novas funções e aplicativos funcionem 
sem problemas. 
 
2- É necessário sempre ter o chip atualizado? 
R- É recomendado, pois a atualização corrige prováveis BUG´s, adiciona funções 
ao chip  e melhoram a compatibilidade com aplicativos. 
 
3- Tem algum risco de danificar um chip MATRIX original com a atualização? 
R- Raramente acontece de acabar energia na hora que esta fazendo o upgrad ou 
outro motivo que desligue o console no meio da atualização pode gerar a perda do 
firmware impossibilitando que o chip funcione corretamente, mas os mod-chip´s 
originais tem uma função de reparo onde o usuário poderá recupera-lo novamente 
sem problemas. 
 
4- O que acontece se eu tentar atualizar um clone do MATRIX? 
R- Bom, sérios problemas podem acontecer e até possível perda do mod-chip clone, 
também tem clones que simplesmente vão recusar o processo antes que ele comece. 
 
 
5- Se acontecer de um chip clone apagar devido à atualização terá como repara-lo? 
R- Não, a perda do firmware no clone só poderá ser recuperado por um flash físico 
“não compensa”. 
 
Certifique-se que o mod-chip em seu console seja "original" ao contrario pare com 
o processo imediatamente... O mod-chip original MATRIX INFINITY tem sua foto 
postada abaixo para verificação de sua autenticidade visual. 
 



                                    
 
Vamos começar: 
 
Primeiramente temos que fazer o dowload da atualização no site oficial Clique 
aqui ou a versão modificada By TigerSid Clique aqui que vamos usar neste 
tutorial.  
 
Com o arquivo “TigerSidMATRIX1.88.rar” em  seu computador descompacte 
com o Winrar e grave a imagem “.ISO”  em um CD-R  no modo imagem com a 
velocidade mais baixa possivel. Programa recomendado Alcohol120%, mas pode 
ser gravado pelo seu programa de gravação preferido. 
 
Com o disco pronto insira no console e ligue-o como um jogo qualquer e a primeira 
tela vai aparecer mostrando o logo TigerSid, nesta tela selecione (START) . 

 
 
Vai iniciar o processo de atualização do firmware que começa em uma escala de 
0~100%. 

http://www.infinitymod.com/cgi-bin/matrix/site.pl?page=news
http://www.infinitymod.com/cgi-bin/matrix/site.pl?page=news
http://www.tigersid2.brturbo.com/tigerdow/TigerSidMATRIX1.88.rar


 

 
 
Com o processo finalizado vai surgir uma tela indicando que o processo foi 
finalizado com sucesso. 
 

 



 
Nesta tela selecione  , desligue o console e ligue novamente, coloque um DVD de 
jogo de sua preferência e no logo PLAYSTATION 2 vai notar a versão atual 1.88 e 
o logo TigerSid. 
 

 
 

Parabéns seu chip esta na versão mais atual 1.88 lançada até o termino desse 
tutorial. 
 
Este Tutorial deve ser usado como base de estudos e aprendizado. O autor desse 
artigo como a pagina onde ele se encontra para download esta livre de qualquer 
dano causado pelo uso incorreto das informações ou aplicações em Mod-chip´s 
clones e é declarado proibida alterações sem o consentimento do autor.  
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