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              Tutorial convertendo Jogos em CD para DVD By TigerSid 
 
Neste tutorial estarei mostrando como transformar jogos no formato CD para o formato 
DVD com os programas ISOBUSTER, DVDSCAN, DUMMY FILE, CD/DVD ROM 
GENERATOR e IML2-DVD. 
 
Esse tutorial é interessante porque podemos transformar  jogos em CD para DVD ou 
multy jogos tb. Nem todos os jogos em CD podem ser convertidos para DVD devido à 
extensões atribuídas apenas para CD, ou boots secundários q corrompem a imagem na 
hora da reprodução do jogo. 
 
                                                        Vamos começar 
 
Crie uma pasta para o nosso projeto no Explorer ou em qualquer local de sua 
preferência e com o nome que queira, nessa pasta é onde colocaremos o conteúdo do 
nosso projeto. 
 
1ª – Faça uma imagem do jogo para o PC no formato .ISO de preferência e abra a 
imagem com o WinISO ou “ISOBUSTER” como mostraremos aqui. Agora na aba de 
seleção do “ISOBUSTER” selecione LBA de preferência para q os arquivos fiquem em 
ordem e não mude mais nada, pois poderá desordenar os arquivos. 

 

 
 
2ª – Agora selecione todos os arquivos, clique com o botão direito e selecione (Extract 
objects). 

 

 
 
Depois busque a pasta q foi criada no inicio e selecione (OK), após a extração dos 
arquivos minimize o ISOBUSTER para futuras orientações. 
 
Agora execute o programa  DVDSCAN  e selecione a opção DVD.  



                                             
 
Clique em File > Open, e localize a pasta do projeto. Selecione arquivos como SLES..., 
SLUS..., SLPS... etc. “faça com todos os arquivos se você n tem certeza de qual é” 
selecione um  arquivo e clique em Abrir, logo uma pequena barra mostra o scaneamento 
do arquivo, pronto esse arquivo já foi convertido. Repita a operação para todos os 
arquivos lembrando q tem q ser um a um. Depois q terminar um o scan, feche o 
programa DVDSCAN.  
  
Agora execute o programa DUMMY FILE que vai criar um arquivo fantasma para dar 
tamanho em nossa imagem DVD, clique em (Pick Location), selecione a pasta do projeto  
e clique (OK). Logo aparecera uma tela com uma caixa aonde você vai por um tamanho 
para o arquivo fantasma, lembre-se de por um tamanho maior que  a de um CD, sugiro 
1200, 1400, etc. E clique em (Build). Se aparecer alguma tela de (OK) até finalizar a 
operação. 
 

                                              
 
Depois de tudo certo feche o programa. 
 
Próximo passo é executar o programa CD-DVD ROM GENERATOR,  na primeira tela 
q aparecer selecione (Create new project) e de (OK), selecione (DVD-ROM Máster Disc) 
na próxima tela e de (OK). Agora o programa vai estar aberto e pronto para 
trabalharmos. 
 
Clique em (Volume) e preencha o campo (Disc Name) com o nome do disco geralmente 
SLES..., SLUS..., SLPS... Nesse caso o nome era SLES 53403. Os outros campos não têm 
importância. 

 



                         
 
Agora clique em (Directory), Agora temos q ter muita atenção na ordem dos arquivos e 
deixar como foram extraídos do ISOBUSTER, para se ter mais precisão e não cometer 
erros maximize o programa ISOBUSTER e veja a seqüência dos arquivos e coloque o 
novo arquivo DUMMY por ultimo se já tinha um arquivo DUMMY antes deixe ele na 
mesma posição. Arraste os arquivos q estão na pasta do nosso projeto um por um e 
respeitando a seqüência q foram extraídos. 
 
Após arrastar todos os arquivos para o CD-DVD ROM GENERATOR clique em 
“REC...”  seleciona na janela que vai abrir o local do nosso projeto onde vai ser salvo o 
arquivo IML, coloque um nome para o arquivo de preferência o mesmo do projeto. 
Clique em Salvar e se aparecer alguns erros clique em OK. Até finalizar o processo. 
 
Feche todos os programas e execute o DVD iml2iso  e clique em (...) para localizar o 
arquivo IML dentro da pasta do nosso projeto e em (Abrir). Logo após clique em (Start) 
para criar a imagem .ISO. 

     
 
A imagem do jogo já esta em formato DVD e é só gravar com seu programa favorito 
“recomendado Alcohol120%”. 



 
Este Tutorial deve ser usado como base de estudos e aprendizado realizados em 
backup´s. O autor desse artigo como a pagina onde ele se encontra para download esta 
livre de qualquer dano causado ou violações de leis pelo uso incorreto das informações. 
E é declarado proibida alterações sem o consentimento do autor.  
 
Os programas aqui citados são freeware e estão disponível para download em 
 
                                            http://www.tigersid.rg3.net 

                                                                                                              


