
Criar um DVD de Multi-Boot 

Requisitos para o tutorial 

• CDs de varias versões do Windows (no meu caso, Windows XP Pro e 
Home, Windows Server 2003, Windows 2000 Pro, Server e Advanced 
Server) 

• WinImage 
• Hex Workshop 4.23 
• CDIMAGE 2.47 
• CD Shell 2.0.11 
• Recomendo: Uma nova instalação do Windows (pode instalar uma 

virtualmente usando o VMWare ou o Virtual PC 
• Activar: Mostrar ficheiros ocultos. Desmarcar: Esconder extenções de 

ficheiros conhecidos e Esconder ficheiros protegidos do sistema 
• Espaço em disco suficiente (5+ GB) 

Este tutorial é muito avançado: Apenas para Experts! 

1ª – Parte: Preparação 

1º -  Vamos criar umas pasta no directório C:\ com o nome AIO-DVD e criar 
uma subpasta dessa com o nome de SETUP 

2º – Vamos copiar a pasta boot do CDSHELL para a pasta AIO-DVD e copiar a 
pasta tools do CDSHELL para a pasta BOOT 

Sua estrutura deverá ser a seguinte: 

C:\AIO-DVD\ 

C:\AIO-DVD\SETUP 

C:\AIO-DVD\BOOT 

C:\AIO-DVD\BOOT\tools 

3º – Vamos agora à pasta C:\ e vamos fazer uma copia do ficheiro boot.ini. 
Isso vai ser importante, pois ao extrair os ficheiros de boot das imagens, esse 
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ficheiro irá ser alterado impedindo o inicio do sistema. Recomendo a sua copia 
para a pasta “Os meus documentos” 

2ª – Parte: Iniciando a integração dos sistemas ao DVD 

Antes de começarmos, queria informar que para este tutorial é necessário muita 
paciência! Para um cd de instalação do Windows personalizado, veja o meu 
guia: Criando uma instalação do Windows personalizada 

Recomendo fazer todos os passos com calma, para que depois não acha erros 
no final! Recomendo também, uma nova instalação do Windows, e para 
optimizar um pouco o processo, caso seja numa nova instalação do Windows, o 
uso do Tema Clássico do Windows. 

2.1 – Integrar o XP Professional 

1º – Insira o CD do Windows XP Pro na drive de cds e copie todo o conteúdo 
para a pasta criada em C:\AIO-DVD\SETUP\XP\Professional\ 

2.1.1 – Criar a pasta de Boot 

Entre em Executar e digite o seguinte comando: C\AIO-
DVD\SETUP\XP\Professional\i386\winnt32.exe /noreboot 

Quando o programa de instalação do XP iniciar escolha nova instalação, e em 
opções avançadas marque a caixa que diz: Copiar todos os ficheiros do CD. Não 
descarregue os novos ficheiros! 

No fim dos ficheiros serem copiados para o C:\ copie a pasta $WIN_NT$.~BT 
para a pasta AIO-DVD e renomeio-a para PRO1. Sua estrutura deverá ficar 
assim: C:\PRO1\ 

Agora na pasta PRO1 elimine os seguintes ficheiros: 

BOOTSECT.DAT 
migrate.inf 
winnt.sif 
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Importante: Agora, temos de voltar a criar o ficheiro boot.ini já que ele foi 
modificado pelo programa de configuração. Vá à pasta onde vez o backup do 
ficheiro e copie-o para o C:\, caso não tenha um backup, o comando é 
provavelmente este: (vai iniciar o Windows XP Pro. Caso não seja esse o sistema 
altere ”Microsoft Windows XP Professional” para o nome do seu sistema, 

[boot loader] 
timeout=30 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS 
[operating systems] 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP 
Professional” /fastdetect 

mantendo as aspas) 

2.1.2 – Editar “setupldr.bin” 

Agora temos de editar o ficheiro setupldr.bin e adicionar as novas entradas. 
Para isso navega até à pasta c:\AIO-DVD\PRO1 e edite-o com o Hex Workshop. 
Localize a seguinte palavra no conteúdo (com a ferramenta localizar (Control + 
H) i365 por PRO1 

 

Se tudo correr bem, irá dar uma mensagem: “4 Occurrences Replaced.” 



2.1.3 – Editar “txtsetup.sif” 

Vamos editar o ficheiro txtsetup.sif existente dentro da pasta PRO1. 

Vamos localizar a string (texto): SetupSourcePath  e alterar o seu valor para 
“\SETUP\XP\Professional\” (com aspas) 

2.1.4 – Criar sector de boot 

Para criarmos o nosso sector de boot, iremos precisar do sector de boot que vai 
carregar o setup em modo texto. Faça o download dele aqui: PRO1.zip (mirror). 
Vamos descomprimir e vamos abrir com Hex Workshop. Desça um pouco e ao 
encontrar I386 substitua por PRO1 

Guarde o ficheiro, escolha para não fazer backup e guarde dentro da pasta AIO-
DVD. 

2.1.5 – Finalizando 

Estamos a terminar agora o XP Professional, mas antes de concluirmos, vamos 
copiar

• readme.html 

 uns ficheiros que estão dentro da pasta do XP (SETUP/XP/Professional/) 
para dentro da pasta AIO-DVD. 

• spnotes.html (apenas se o cd tiver service pack integrado) 
• win51 
• win51ip 
• win51ip.sp1 (apenas se o cd tiver service pack 1 integrado) 
• win51ip.sp2 (apenas se o cd tiver service pack 2 integrado) 
• win51ip.sp3 (apenas se o cd tiver service pack 3 integrado) 

2.2 – Integrar o XP Home 

1º – Insira o CD do Windows XP Home na drive de cds e copie todo o conteúdo 
para a pasta criada em C:\AIO-DVD\SETUP\XP\Home\ 

2.2.1 – Criar a pasta de Boot 

Entre em Executar e digite o seguinte comando: C\AIO-
DVD\SETUP\XP\Home\i386\winnt32.exe /noreboot 

http://flyakite.msfnhosting.com/downloads/datfiles/PRO1.zip�
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Quando o programa de instalação do XP inciar escolha nova instalação, e em 
opções avançadas marque a caixa que diz: Copiar todos os ficheiros do CD. Não 
descarregue os novos ficheiros! 

No fim dos ficheiros serem copiados para o C:\ copie a pasta $WIN_NT$.~BT 
para a pasta AIO-DVD e renomei-a para HOM1. Sua estrutura deverá ficar 
assim: C:\HOM1\ 

Agora na pasta HOM1 elimine os seguintes ficheiros: 

BOOTSECT.DAT 
migrate.inf 
winnt.sif 

Importante: Agora, temos de voltar a recriar o ficheiro boot.ini já que ele foi 
modificado pelo programa de configuração. Vá à pasta onde vez o backup do 
ficheiro e copie-o para o C:\, caso não tenha um backup, o comando é 
provavelmente este: 

[boot loader] 
timeout=30 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS 
[operating systems] 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP 
Professional” /fastdetect 

(se o seu sistema for Windows XP Professional) 

2.2.2 – Editar “setupldr.bin” 

Agora temos de editar o ficheiro setupldr.bin e adicionar as novas entradas. 
Para isso navega até à pasta c:\AIO-DVD\HOM1 e edite-o com o Hex Workshop. 
Localize a seguinte palavra: i386 por HOM1 (com a ferramenta localizar (Control 
+ H)) 

 



Não PRO1 mas sim HOM1 

Se tudo correr bem, irá dar uma mensagem: “4 Occurrences Replaced.” 

2.2.3 – Editar “txtsetup.sif” 

Vamos editar o ficheiro txtsetup.sif existente dentro da pasta HOM1. 

Vamos localizar a string (texto): SetupSourcePath e alterar o seu valor para 
“\SETUP\XP\Home\” (com aspas) 

2.2.4 – Criar sector de boot 

Para criarmos o nosso sector de boot, iremos precisar do sector de boot que vai 
carregar o setup em modo texto. Faça o download dele aqui: HOM1.zip (mirror). 
Vamos descomprimir e vamos abrir com Hex Workshop. Desça um pouco e ao 
encontrar I386 substitua por HOM1 

Guarde o ficheiro, escolha para não fazer backup e guarde dentro da pasta AIO-
DVD. 

2.2.5 – Finalizando 

Estamos a terminar agora o XP Home, mas antes de concluirmos, vamos copiar

• readme.html 

 
uns ficheiros que estão dentro da pasta do XP (SETUP/XP/Home/) para dentro 
da pasta AIO-DVD. 

• spnotes.html (apenas se o cd tiver service pack integrado) 
• win51 
• win51ip 
• win51ip.sp1 (apenas se o cd tiver service pack 1 integrado) 
• win51ip.sp2 (apenas se o cd tiver service pack 2 integrado) 
• win51ip.sp3 (apenas se o cd tiver service pack 3 integrado) 

2.3 – Integrar o Windows Server 2003 

1º – Insira o CD do Windows Server 2003 na drive de cds. 

Crie o modelo de pasta correspondente à sua versão 

C:\AIO-DVD\SETUP\Server2003\Standard\ 
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C:\AIO-DVD\SETUP\Server2003\Enterprise\ 

C:\AIO-DVD\SETUP\Server2003\Datacenter\ 

C:\AIO-DVD\SETUP\Server2003\Web\ 

Os passos aqui feitos serão para a versão Enterprise (as outras abreviações, 
não colocadas a seguir são  3STD – Standard; 3ENT – Enterprise; 3DCT – 
Data Center; 3WEB – Web

2.3.1 – Criar a pasta de Boot 

) 

Entre em Executar e digite o seguinte comando: C\AIO-DVD\SETUP\Server 
2003\Enterprise\i386\winnt32.exe /noreboot 

Quando o programa de instalação do Server 2003 inciar escolha nova 
instalação, e em opções avançadas marque a caixa que diz: Copiar todos os 
ficheiros do CD. Não descarregue os novos ficheiros! 

No fim dos ficheiros serem copiados para o C:\ copie a pasta $WIN_NT$.~BT 
para a pasta AIO-DVD e renomei-a para 3ENT  (*mais info em cima*). Sua 
estrutura deverá ficar assim: C:\3ENT\ 

Agora na pasta 3ENT elimine os seguintes ficheiros: 

BOOTSECT.DAT 
migrate.inf 
winnt.sif 

Importante: Agora, temos de voltar a recriar o ficheiro boot.ini já que ele foi 
modificado pelo programa de configuração. Vá à pasta onde vez o backup do 
ficheiro e copie-o para o C:\, caso não tenha um backup, o comando é 
provavelmente este: 

[boot loader] 
timeout=30 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS 
[operating systems] 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP 
Professional” /fastdetect 

(se o seu sistema for Windows XP Professional) 



2.3.2 – Editar “setupldr.bin” 

Agora temos de editar o ficheiro setupldr.bin e adicionar as novas entradas. 
Para isso navega até à pasta c:\AIO-DVD\3ENT e edite-o com o Hex Workshop. 
Localize a seguinte palavra: i386 por 3ENT (com a ferramenta localizar (Control 
+ H)) 

 

Não PRO1 mas sim 3ENT 

Se tudo correr bem, irá dar uma mensagem: “4 Occurrences Replaced.” 

(*mais info no ponto 2.3.0*) 

2.3.3 – Editar “txtsetup.sif” 

Vamos editar o ficheiro txtsetup.sif existente dentro da pasta 3ENT. 

Vamos localizar a string (texto): SetupSourcePath e alterar o seu valor para 
“\SETUP\Server2003\Enterprise\” (com aspas) 

2.3.4 – Criar sector de boot 

Para criarmos o nosso sector de boot, iremos precisar do sector de boot que vai 
carregar o setup em modo texto. Faça o download dele aqui: 3ALL.zip (mirror). 
Vamos descomprimir e vamos abrir o ficheiro adequado à sua versão com com 

http://flyakite.msfnhosting.com/downloads/datfiles/3ALL.zip�
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Hex Workshop. Desça um pouco e ao encontrar I386 substitua por 3ENT (*mais 
info no ponto 2.3.0*) 

Guarde o ficheiro, escolha para não fazer backup e guarde dentro da pasta AIO-
DVD. 

2.3.5 – Finalizando 

Estamos a terminar agora o Server 2003, mas antes de concluirmos, vamos 
copiar

• readme.html 

 uns ficheiros que estão dentro da pasta do XP 
(SETUP/Server2003/Enterprise/) para dentro da pasta AIO-DVD. 

• win51Is (Apenas Standard) 
• win51Id (Apenas Datacenter) 
• win51Ia (Apenas Enterprise) 
• win51Ib (Apenas Web) 

2.4 – Integrar o Windows 2000 

1º – Insira o CD do Windows 2000 na drive de cds. 

Crie o modelo de pasta correspondente à sua versão 

C:\AIO-DVD\SETUP\Server2003\Professional\ 

C:\AIO-DVD\SETUP\Server2003\Server\ 

C:\AIO-DVD\SETUP\Server2003\AdvServer\ 

Os passos aqui feitos serão para a versão Professional (as outras 
abreviações, não colocadas a seguir são 2PRO – Professional; 2SRV – 
Server; 2ADV – Advanced  Server

2.4.1 – Criar a pasta de Boot 

) 

Para fazer o boot no windows 2000, eu irei simpleficar o processo. 

Descarregue os ficheiros com as pastas de boot para suas versões: 

• PRO 
• SRV 
• ADV 

http://cid-cd8865e1599272c6.skydrive.live.com/self.aspx/previews%20do%20blog/Tutoriais/2PRO.zip�
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Agora descomprima os ficheiros na pasta AIO-DVD 

2.4.2 – Criar sector de boot 

Para criarmos o nosso sector de boot, iremos precisar do sector de boot que vai 
carregar o setup em modo texto. Faça o download dele aqui: 2ALL.zip (mirror). 
Vamos descomprimir e vamos abrir o ficheiro adequado à sua versão com com 
Hex Workshop. Desça um pouco e ao encontrar I386 substitua por 2PRO (*mais 
info no ponto 2.4.0*) 

Guarde o ficheiro, escolha para não fazer backup e guarde dentro da pasta AIO-
DVD. 

2.4.3 – Finalizando 

Estamos a terminar agora o Server 2000, mas antes de concluirmos, vamos 
copiar

• readme.doc 

 uns ficheiros que estão dentro da pasta do 2000 
(SETUP/2000/Professional/) para dentro da pasta AIO-DVD. 

• spnotes.htm 
• cdrom_nt.5 
• cdromsp4.tst 
• cdrom_is.5 (apenas 2000 Server ) 
• cdrom_ia.5 (apenas 2000 Advance Server) 
• cdrom_ip.5 (apenas 2000 Professional) 

2.5 – Integrar o Windows Vista ou 7 

1º – Insira o CD do Windows Vista/7 na drive de cds. 

Copie a pasta SOURCES para a pasta AIO-DVD 

2.5.1 – Criar a pasta de Boot 

Agora iremos copiar a pasta boot do cd para a pasta AIO-DVD 

Agora vamos mudar o nome da pasta boot para cdsh. 

3º Editar o ficheiro cdsh.bin com o hex workshop e substitua /boot por /cdsh 

4º Editar o ficheiro loader.bin com o Hex Workshop e substitua /boot por /cdsh 

http://flyakite.msfnhosting.com/downloads/datfiles/2ALL.zip�
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2.5.2 – Criar sector de boot 

Para criarmos o nosso sector de boot, iremos precisar do sector de boot que vai 
carregar o setup em modo texto. Faça o download dele aqui: (mirror). Vamos 
descomprimir e vamos abrir com Hex Workshop. Desça um pouco e ao 
encontrar I386 substitua por BOOT 

Guarde o ficheiro, escolha para não fazer backup e guarde dentro da pasta AIO-
DVD. 

3 – Importar o ficheiro cdshell.ini 

Faça o download desse ficheiro aqui. Caso os seus sistemas sejam diferentes do 
tutorial, então abra-o e edite-o com cuidado! Um pequeno promenor pode 
fazer o processo de boot falhar! 

4 – Criar a iso 

Copiamos o ficheiro CDIMAGE.exe descarregado anteriormente para a pasta c:\ 

E ficaremos com a seguinte estrurura: 

C:\cdimage.exe 

C:\AIO-DVD 

Inicie o pront de comando e digite as seguintes linhas 

c: 

start cdimage.exe -lAIODVD -t08/23/2001,09:00:00 -b\AIO-
DVD\BOOT\loader.bin -h -n -o -m \AIO-DVD C:\AIODVD.iso 

start cdimage.exe -lAIODVD -t08/23/2001,09:00:00 -b\AIO-
DVD\CDSH\loader.bin -h -n -o -m \AIO-DVD C:\AIODVD.iso 

(*apenas este comando se tiver saltado o passo 2.5.x*). Use este comando 
se tiver feito o tutorial completo: 
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