
Título: Pacotão de ferramentas de testes e diagnóstico indispensáveis para técnicos em informática 
(Ultimate Boot CD)

Certamente todos técnicos passam por problemas nos computadores que causam muitas dúvidas somente com 
muitas tentativas chegam a uma solução definitiva para o problema, em alguns casos é possível detectar um 
pouco  mais  afundo  sobre  o  problema  facilitando  o  diagnóstico  e  evitando  um  pouco  tanta  burocracia 
simplesmente  usando  softwares  inicializáveis  independente  do  sistema  operacional,  infelizmente  poucos 
conhecem tais programas e é por isso que estou escrevendo este artigo para facilitar a vida de todos. Bom o 
programa é conhecido como Ultimate Boot CD, segundo a definição encontrada no site do programa UBCD é 
uma coleção de freeware, shareware e utilitários de licença aberta.. Não há nenhum software warez ou pago (s) 
no CD (Tradução do google). O UBCD pode é um software que pode ser inicializado pelo cd e contém diversos 
utilitários vejamos alguns dos principais:

CPU Burn-in: Michal  Mienik é a melhor ferramenta  para testar  a estabilidade overclockers.    O programa 
aquece  qualquer  microprocessador  x86  ao  máximo  possível  que  a  temperatura  de  funcionamento  suporta 
através da utilização de software.  Isto permite ao usuário ajustar o microprocessador para acelerar máximo que 
ele pode suportar sem erros. O programa acompanha continuamente cálculos errados e erros garantindo que a 
CPU não gere erros durante cálculos efetuados ao longo dos testes de overclocking. Ele também pode ser usado 
tomar  conhecimento  se  um problema  de  reinicialização  contínua  provém de  um possível  aquecimento  do 
processador.

Memtest86: É um poderoso software de teste de memória, se utiliza de um método semelhante ao anterior ao 
que me parece ele faz uma varredura completa em todos os endereços da memória, ele faz isso gravando um 
conteúdo em determinado trecho do endereço da memória e depois ler esse mesmo trecho e compara se o que 
leu corresponde o que gravou, se apresentar algum erro de comparação ele apresenta na tela um relatório onde 
cada linha fica em vermelho com endereços onde ocorreu, o programa faz isso sistematicamente até o ultimo 
trecho da memória.

O  Ultimate  boot  CD inclui  também:  Ferramentas  de  Periféricos,  Informações  Sobre  o  microprocessador, 
Informação do Sistema,  Ferramentas  de  Benchmark,  Ferramentas  para  Bios,  Ferramentas  de instalação  do 
Disco Rígido, ferramentas de diagnóstico para Disco Rígido, Instrumentos de gerenciamento Disco Rígido, 
ferramentas para limpeza do Disco Rígido, ferramentas de clonagem do Disco Rígido, Ferramentas de edição 
de baixo nível do Disco Rígido, Ferramentas para partição, Gerenciadores de Inicialização, Ferramentas de 
Arquivos, Ferramentas para o NTFS, Ferramentas de Anti-Virus e Malware, Ferramentas para a rede, discos de 
inicialização para DOS e discos de inicialização para Linux.

Siga  este  link  para  ver  a  lista  completa  no  site  oficial  do  software(traduzido  pelo  google): 
http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http://www.ultimatebootcd.com/index.html
Veja também: http://www.euseiescrever.com.br/viewtopic.php?t=160605&view=next 

http://www.euseiescrever.com.br/viewtopic.php?t=160605&view=next
http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http://www.ultimatebootcd.com/index.html
http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http://www.memtest86.com/
http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http://users.bigpond.net.au/cpuburn/


A imagem mostra a tela principal do UBCD 4.1.1 em inglês

O UBCD permite também personalizá-lo, é possível adicionar outras imagens de software bem como trocar a 
língua  de  todos  os  menus,  para  maiores  informações  siga  o  link: http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&tl=pt&u=http://www.ultimatebootcd.com/customize.html 

Personalizando: Basicamente basta alterar o conteúdo das pastas do UBCD descompactas em algum lugar no 
HD do PC. Com as pastas descompactas vá na pasta “menus” dentro dela existe diversos arquivos com a 
extensão .cfg nesta pasta é possível identificar dois principais arquivos “defaults.cfg” e “main.cfg” o primeiro 
identifica as cores de fundo da página principal como também do título e das letras, encontramos neste arquivo 
o título principal do UBCD que pode ser modificado. O segundo arquivo mencionado relata a inclusão do 
primeiro arquivo e contém todas as opções de categorias de software como demonstrado na imagem acima, 
neste arquivo encontra-se como se fosse um link para cada uma das categorias chamando o arquivo principal de 
cada uma delas. É fácil identificar que na primeira opção, que está relaciona a ferramentas para placas mães, no 
conteúdo do arquivo “main.cfg” é possível observar que referencia a um arquivo chamado “mboard.cfg”. Este é 
um dos sub-menus do menu principal que contém a divisão de todos os softwares para placas mães em sub-
categorias cada sub-categoria possui os links que chamam outros sub-menus para cada sub-categoria e neste 
menus chamam as imagens dos softwares para cada função especifica. Exemplificando: O “main.cfg” contém a 
tela  principal  com  todas  as  categorias  de  ferramentas,  na  primeira  opção  referente  a  placas-mães  ele 
corresponde ao arquivo  “mboard.cfg”, este por sua vez contém todas sub-categorias referente a placas-mães 
como: processador, memória e etc cada uma dessas opções refere-se a um arquivo “1 até 7mboard.cfg” cada 
categoria de placas-mãe refere-se a um arquivo que começa com um número e termina o mesmo nome do 
arquivo  principal  da  categoria  de  placa-mãe  no  caso  “mboard.cfg”  e  ocorre  da  mesma  forma  para  cada 
categoria que você vê na imagem acima, cada categoria tem o seu arquivo principal e outros arquivos nomeados 
com um número no início. Cada arquivo possui uma linha que contém a palavra Label que o título do software 
a ser chamado ou sub-menu, todos podem ser editados a fim de formar outro idioma. Para acrescentar outras 
imagens siga o link acima. Veja na tabela abaixo com o mapa completo de todos os menus:

http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http://www.ultimatebootcd.com/customize.html
http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http://www.ultimatebootcd.com/customize.html


Tela inicial Nome das Categorias Arquivo da Categoria Sub-categoria

main.cfg

defaults.cfg

Ferramentas para Placas Maes mboard.cfg 1
Ferramentas para Discos Rigidos hdd.cfg 2

Ferramentas para Sistemas de Arquivos filesys.cfg 3
Ferramentas Personalizadas custom.cfg este está na pasta /custom

Discos de Inicializacao DOS/Linux bootdsk.cfg 5

Sub-categoria Nome das Sub-categorias Arquivo da Sub-Categoria
1 Testes para Processadores mboard1.cfg

Testes para Memoria mboard2.cfg
Ferramentas de Perificos mboard3.cfg

Informacoes Sobre o Processador mboard4.cfg
Informacoes do Sistema mboard5.cfg

Ferramentas de Benchmark mboard6.cfg
ferramentas para o BIOS mboard7.cfg

2 Ferramentas de Instalacao hdd1.cfg
Ferramentas de Diagnostico hdd2.cfg

Ferramentas de Gerenciamento de Dispositivos hdd3.cfg
Ferramentas de Wiping hdd4.cfg

Ferramentas de clonagem hdd5.cfg
Ferramentas de Edicao de Baixo Nivel hdd6.cfg

3 Ferramentas de Particao filesys1.cfg
Gerenciadores de Boot filesys2.cfg

Ferramentas de Arquivos filesys3.cfg
Ferramentas para o NTFS filesys4.cfg

4 - - -
5 Discos de BOOT para DOS bootdsk1.cfg

Discos de BOOT para Linux Bootdsk2.cfg
Cada arquivo desses são telas de 
menus que possuem os links de 
vários softwares para cada uso.

Obs.: Os arquivos .cfg pode ser editados pelo bloco de notas do Windows ou outro editor de texto puro.

Fazendo o download: Para fazer o download, basta seguir o link abaixo na seção download e escolher primeiro 
a versão do UBCD sugiro a versão mais nova, depois os diversos servidores para o mesmo e escolha o formato 
do arquivo a baixar. Se for usuário do Windows tenha preferência pelo .Exe ou .Zip, se for usuário Linux ou 
outro sistema operacional  e  também tenha desejo  de gravar  logo os  arquivos do UBCD em um cd tenha 
preferência pelo .ISO. O Nero e outros gravadores são compatíveis com o formato ISO e grava imediatamente 
em CD. O WinISO abre e monta arquivos ISO e o WinRar abre e monta ZIP e apenas abre ISO o .EXE é o 
extrator automático do ZIP. Após baixar das diversas fontes é interessante verificar se o que baixou é realmente 
o original. Qualquer um, pessoa física ou jurídica, pode distribuir o UBCD, mas podem ocorrer modificações 
indesejáveis  ou  até  mesmo  maliciosas,  por  isso  é  importante  verificar  o  CheckSum,  CheckSum  é  uma 
verificação matemática padronizada de arquivos ou comunicações que gera um valor se baseando no conteúdo 
do arquivo a  fim de autenticar  que o conteúdo recebido se mantém como o original  enviado,  para tal  ele 
compara o que ele calculou com o valor mandado pelo remetente se forem iguais o arquivo se mantém fiel ao 
enviado, se forem diferentes houve algum erro de envio ou extravio do original, existe diversos métodos de 
cálculos os mais famosos são MD5, CRC32 e SHA1 todos eles garantem que é matematicamente impossível 
que informações diferentes gerem o mesmo valor, mas é uma garantia humana que na verdade nunca chega a 
100%. Muitos são os softwares que se utilizam desses métodos nas suas funcionalidades.
O software de CheckSum (CRC) utilizado na rede TCP/IP faz essas verificação automaticamente, mas no caso 
de download de arquivo é necessário ver a tabela de CkeckSum e verificar manualmente,  eu aconselho o 
CRCCheck desenvolvido pela KanaSolution com ele não é necessária nenhuma instalação no computador com 



Windows basta executar, ele calcula tanto CRC32 como MD5, como o desenvolvedor do UBCD fornece os 
valores para MD5 e SHA1, o MD5 é o que deve ser usado. 

A interface do software apesar ser em inglês é simples e intuitiva basta clicar em “...” e escolher o arquivo que 
você quer que ele gere o valor em MD5 ou CRC32, clicar em OK para calcular e depois compare no campo 
correspondente.

Obs.: Os valores de CkeckSum estão disponíveis no site do UBCD na seção de download em uma tabela para 
cada versão e para cada formato do UBCD existe um valor de CkeckSum correspondente tanto para MD5 bem 
como para SHA1.

Referências:
http://www.ultimatebootcd.com/
http://www.kanasolution.com/ 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Checksum 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Md5 
http://www.euseiescrever.com.br/viewtopic.php?t=160605&view=next
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winrar no link:http://superdownloads.uol.com.br/download/160/winrar-portugues/ 
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