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INTRODUÇÃO 

•  Instalando Hackintosh em PC sem virtualização 
•  Primeiros passos antes de começar a programar 
•  Instalando o X-Code e testando se está funcionando 

•  Criando um projeto 
•  View based 

•  Criando uma comunicação entre a interface e o 
código 
•  Adicionando um ícone à aplicação 
•  Adicionando arquivos em C 
•  Criando o arquivo ipa 



INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Busque no Google uma imagem de MAC OS alterada 
pelo grupo HAZARD que seja compatível com o seu 
hardware 

•  Nesse tutorial a imagem utilizada foi 
SL_10.6.6i_by_Hazard.iso 

•  Após baixá-la, instale-a em um DVD 
•  OBS.: Os passos seguintes foram realizados sobre um HD 

formatado em NTFS e partição única 
•  Ligue o computador e dê boot pelo DVD da HAZARD 

que você acabou de gravar 
•  Não clique em nada. Espere aparecer a tela para 

selecionar idioma 
•  Pode demorar dependendo da velocidade da sua unidade 

de DVD 



INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Selecione o idioma e aguarde (escolhi português) 
•  Aparecerá a tela inicial de instalação do Mac OS X 
 





INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Clique em Utilitários -> Utilitário de disco 
•  Na barra superior do Instalador do Mac OS X 

•  Escolha o seu HD onde a instalação do sistema será 
realizada 
•  Clique no botão Apagar 
•  Selecione o seguinte formato: Mac OS Expandido 

(Reg. Cronologicamente) 
•  Clique em Apagar (canto inferior direito) e depois 

confirme clicando em Apagar novamente 
•  Feche a janela após o procedimento 





INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Agora clique em continuar na tela “Instalar Mac OS 
X” 
•  Clique em Concordo 
•  Selecione o HD que você acabou de apagar 

(formatar) e clique em Instalar 
•  O instalador começará a instalar o Mac OS X 
•  Apesar de aparecer que demorará 12 minutos 

para acabar a instalação. Na verdade demorará 
entre 30 ~ 50 minutos de acordo com a velocidade 
do drive de DVD e do disco rígido 







INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Quando a instalação terminar, clique no botão 
Continuar 
•  Depois clique em Reiniciar 
 







INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Assim que o computador reiniciar, dê boot pelo 
DVD (sempre será assim) 
•  Assim que a tela do Chameleon aparecer, aperte 

F8 
•  Na tela seguinte escolha o HD em que você 

instalou o Mac OS X e aperte Enter (no caso do 
tutorial, foi o “HD Externo”) 

 





INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Aparecerá uma tela de “Bem-vindo(a)” 
•  Selecione Brasil 
•  Escolha o layout do seu teclado (com ç escolha Brasileiro, 

sem ç escolha EUA Internacional) 
•  Marque “Não transferir minhas informações agora” e clique 

em continuar 
•  Selecione como o computador se conecta a Internet 
•  Digite seu login e senha (não precisa se registrar no site da 

Apple) e clique em Continuar 
•  Preencha as informações de registro e clique em Continuar 
•  Preencha a senha e na tela seguinte escolha uma imagem 

para sua conta 
•  Escolha o Fuso Horário “Brasília-Brasil” e pronto. 
•  Agora você já pode começar usar o Mac OS X 





INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Agora só falta configurar a resolução do seu 
monitor e a placa de rede. 
•  Clique em “System Preferences” e depois em 

“Chameleon” 
 





INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Clique no símbolo do cadeado para desbloquear 
para edição 
•  Clique em “Peripherals”. Marque “Graphics Mode”. 

Escolha a configuração nativa do seu monitor 
(1280x800x32, do utilizado nesse tutorial) 
•  Marque as seguintes check box: Graphics Enabler, 

Nvidia or ATI ROM (dependendo da sua placa de 
vídeo, se for Intel não marque nenhum), USB Bus Fix, 
EHCI acquire, UHCI Reset e Ethernet Built-In 





INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Clique na aba Advanced 
•  Marque “cpus” e escolha a quantidade de núcleos 

do seu processador. No tutorial foi usado um Core 2 
Duo como exemplo 
•  OBS.: Cuidado: Hyper-threading não é núcleo. O i7, 

por exemplo, é reconhecido no windows como se 
tivesse 8 núcleos, mas ele só tem 4. Não coloque 
um número de núcleos maior do que realmente 
tem. Um número menor pode ser usado sem 
problemas, mas haverá perda no desempenho 





INSTALANDO HACKINTOSH EM PC SEM 
VIRTUALIZAÇÃO 

•  Clique na aba “Startup Disk” e selecione o HD onde 
você instalou o Mac OS X. No meu caso foi no “HD 
Externo”. Logo após clique no botão Restart e confirme 
clicando em OK 

•  Aguarde o computador reiniciar 
•  Pronto, você está com o monitor e rede com fio 

configurados. 
 
•  OBS.: Não esqueça que você sempre precisará do DVD 

do Mac OS X para dar boot 
•  OBS.2: A tecla Alt do teclado funciona como a tecla 

Command 





INSTALANDO O X-CODE 

•  Baixe o X-Code do site da Apple. Você só pode 
baixar a versão mais recente. No tutorial a versão 
usada foi essa “xcode_3.2.6_and_ios_sdk_4.3.dmg” 
•  Após baixá-lo inicie a instalação (dois cliques) 

usando as opções padrões (ou seja, sempre clique 
em Continue sem mudar nenhuma configuração) 

 





INSTALANDO O X-CODE 

•  Após a instalação abra seu HD (pelo ícone do 
Desktop). Abra a pasta Developer 
•  Abra a pasta Applications 
•  Arraste o ícone do Xcode para o Dock para 

facilitar o acesso ao programa 



INSTALANDO O X-CODE 

•  Clique no ícone do Dock para abrir o X-Code pela 
primeira vez. Clique em fechar 
•  Depois de aberto a primeira vez, você já pode abrir 

os exemplos com dois cliques sobre o 
arquivo .xcodeproj 

•  OBS.: Os exemplos podem ser baixados no fórum 
do site da apple. 



INSTALANDO O X-CODE 

•  Abra o exemplo Hello World.xcodeproj 
•  Expanda a guia Resourse 
•  Dê dois clique em  Hello_WorldViewController.xib 
•  Com isso é aberto o “Interface Builder”. Nele que são feitas as 

conexões do código fonte com a interface gráfica. Clique 
em View para abrir a janela com a interface do seu 
programa. Agora, feche o Interface Builder utilizando a barra 
superior 
•  Você pode abrir também o .xib indo na pasta do projeto e clicando 

em Hello_WorldViewController.xib  
•  Selecione iPhone Simulator 4.3 
•  Clique em Build and Run 
•  Aparecerá uma tela com o formato de um iPhone com o seu 

aplicativo rodando, nesse caso, o Hello World 
•  Para fechar o iPhone Simulator, use o atalho: Command + Q 

(Alt + Q) 
•  Pronto, seu Xcode está instalado e funcionando 

perfeitamente 











CRIANDO UM PROJETO: VIEW BASED 

•  Abra o Xcode 
•  Clique em “Create a new Xcode project” 
•  Selecione “View-based Application” e clique em 

“Choose” 
•  Escolha o nome e o local onde salvará o projeto 









CRIANDO UM PROJETO: VIEW BASED 

•  Algumas informações sobre a tela do projeto no Xcode: 
•  Ao clicar em “Overview” você escolhe diversas opções para 

“Build and Run” 
•  No diretório “Classes” ficam os arquivos .h (headers) e .m (C ou 

Objective-C) 
•  No diretório “Other Sources” fica o arquivo main 
•  No diretório “Resources” ficam os .xib (arquivos da interface 

gráfica editados com o “Interface Builder”) 
•  No diretório Frameworks ficam os pacotes da linguagem 
•  O Foundation, por exemplo, possui classes e tipos com orientação 

a objeto 

•  No diretório “Products” fica o executável que rodará no 
simulador do iPhone 





CRIANDO UM PROJETO: VIEW BASED 

•  No diretório “Resourses” clique com o botão direito 
Add->Existing Files e escolha uma imagem para ser 
usada de background 
•  No diretório “Resources”, dê dois cliques sobre o 

“Seu_ProjetoViewController.xib” e aguarde o 
“Interface Builder” abrir 
•   Dê dois cliques em “View” 
•  Essa janela será a interface gráfica do programa 





CRIANDO UM PROJETO: VIEW BASED 

•  Arraste da janela “Library” um Image View 
•  Em Image, escolha a imagem que você adicionou ao 

diretório Resources 

•  Arraste da janela “Library” dois “Text Field” até a 
janela “View” (coloque um do lado esquerdo e 
outro do lado direito da tela) 
•  Arraste da janela “Library” dois “Round Rect 

Button” até a janela “View” (coloque os dois, um 
em cima do outro, entre os dois Text Field) 



CRIANDO UM PROJETO: VIEW BASED 

•  Selecione o Text Field da esquerda e acrescente o 
Placeholder “ºC” (fica na janela “Text Field 
Attributes”). No da esquerda, acrescente “ºF” 
•  Selecione o botão superior. Coloque o Title 

“Fahrenheit ->”. No inferior coloque “<- Celsius” 





CRIANDO UM PROJETO: VIEW BASED 

•  Selecione o Text Field da esquerda e altere o Name 
para “celsius”, Keyboard para “Number Pad” e o 
Text Color para azul. Altere o da direita para 
“fahrenheit” e o Keyboard para “Number Pad” e o 
Text Color para vermelho 
•  Selecione o botão superior e altere o Name para 

“ToFahrenheit”. Altere o inferior para “ToCelsius” 
•  Aperte Command (Alt) + S para salvar 
•  Aperte Command (Alt) + Q para fechar o Interface 

Builder 
 



CRIANDO UMA COMUNICAÇÃO ENTRE 
A INTERFACE E O CÓDIGO 

•  De volta ao Xcode: hora de criar as referências 
para os botões e as caixas de texto 
•  Vá no diretório Classes e dê um clique em 

Seu_ProjetoViewController.h 
•  Dentro do escopo do @interface 

Seu_ProjetoViewController digite: 
•  IBOutlet UITextField *celsius; 
•  IBOutlet UITextField *fahrenheit; 



CRIANDO UMA COMUNICAÇÃO ENTRE 
A INTERFACE E O CÓDIGO 

•  Depois abra novamente o Interface Builder 
clicando duas vezes no Seu_Projeto.xib 
•  Clique em File’s Owner e depois na aba 

Connections 
•  Ligue o Outlet celsius ao Text Field ceusius 
•  Ligue o Outlet fahrenheit ao Text Field fahrenheit 
•  Pronto, está feita a conexão desses dois 

componentes ao código 



CRIANDO UMA COMUNICAÇÃO ENTRE 
A INTERFACE E O CÓDIGO 

•  Vamos agora criar um evento para esconder o teclado 
e limpar os Text Field 

•  Clique no ViewController.h e adicione o seguinte fora 
do escopo do @interface: 
•  -(IBAction)limpar:(id)sender; 

•  Clique no ViewController.m e adicione o seguinte após 
@implementation: 
•  -(IBAction)limpar:(id)sender{ 
•  [celsius resignFirstResponder]; 
•  [fahrenheit resignFirstResponder]; 
•  celsius.text = @””; 
•  fahrenheit.text = @””; 
•  } 



CRIANDO UMA COMUNICAÇÃO ENTRE 
A INTERFACE E O CÓDIGO 

•  Salve tudo e vá para o Interface Builder 
•  Crie outro botão com Title Limpar (não precisa 

alterar o Name) 
•  Clique em File’s Owner. Na aba Connections -> 

Received Actions. 
•  Ligue “limpar” ao botão Limpar que você acabou 

de criar e escolha o evento “Touch Up Inside”. 
Sempre que for falado em “ligar” nesse tutorial, o 
evento escolhido será esse. 
•  Agora, toda vez que você clicar no botão de 

limpar, as caixas de texto serão apagadas e o 
teclado será ocultado 





ADICIONANDO UM ÍCONE À 
APLICAÇÃO 

•  Agora vamos colocar um ícone na aplicação 
•  Escolha uma imagem que você queira usar como ícone 

e redimensione ela para 57x57 e depois salve-a como 
icon.png 

•  Agora vá no Xcode e clique com o botão direito sobre 
Resources -> Add -> Existing Files... 

•  Selecione o png que você acabou de criar e clique em 
Add 

•  Depois marque a check box “Copy items into 
destination group’s folder (if need)” e clique em Add 

•  Clique em “Build and Run” e confira seu ícone na 
aplicação 





ADICIONANDO ARQUIVOS EM C 

•  Criar um arquivo com uma função escrita em C 
•  Clique com o botão direito em Classes. Depois em 

“Add -> New File... -> Cocoa Touch Class -> 
Objective-C class” (arquivo .m, onde fica o código 
em C) e clique em Next 
•  Nomeie para grau.m e clique em Finish 
•  O Xcode já cria um .h com mesmo nome e já faz o 

import dele no .m 



ADICIONANDO ARQUIVOS EM C 

•  Adicione as seguintes linhas no arquivo grau.h (fora 
do escopo de @interface) 
•  float toCelsius(float grau); 
•  float toFahrenheit(float grau); 

•  Adicione as seguintes linhas no arquivo grau.m (em 
baixo de @implementation) 
•  float toCelsius (float grau){ 
•  return (5*(grau-32))/9; } 
•  float toFahrenheit (float grau){ 
•  return ((9*grau)+160)/5; } 



ADICIONANDO ARQUIVOS EM C 

•  Clique em Seu_ProjetoViewController.h e adicione 
as seguintes linhas embaixo do IBAction de limpar: 
•  -(IBAction)convToCelsius:(id)sender; 
•  -(IBAction)convToFahrenheit:(id)sender; 

•  Agora clique em Seu_ProjetoViewController.m 
•  Dê um import do grau.h 
•  Digite o seguinte (após o IBAction limpar): 



ADICIONANDO ARQUIVOS EM C 

•  -(IBAction)convToCelsius:(id)sender 
•  { 

•    float grau = [fahrenheit.text floatValue]; 
•   NSString* texto; 
•   float res = toCelsius(grau); 
•   texto = @"ºC"; 
•   NSNumberFormatter* resf = [[[NSNumberFormatter alloc] 

init] autorelease]; 
•   resf.positiveFormat = @"0.##"; 
•   NSString* sres = [resf stringFromNumber: [NSNumber 

numberWithFloat:res]]; 
•   texto = [sres stringByAppendingString:texto]; 
•   celsius.text = texto;   
•  } 



ADICIONANDO ARQUIVOS EM C 

•  -(IBAction)convToFahrenheit:(id)sender 
•  { 
•    float grau = [celsius.text floatValue]; 
•   NSString* texto; 
•   float res = toFahrenheit(grau); 
•   texto = @"ºF"; 
•   NSNumberFormatter* resf = [[[NSNumberFormatter alloc] 

init] autorelease]; 
•   resf.positiveFormat = @"0.##"; 
•   NSString* sres = [resf stringFromNumber: [NSNumber 

numberWithFloat:res]]; 
•   texto = [sres stringByAppendingString:texto]; 
•   fahrenheit.text = texto;   
•  } 



ADICIONANDO ARQUIVOS EM C 

•  Dê dois cliques no Seu_Projeto.xib 
•  Clique em File´s Owner 
•  Em Received Actions ligue: 
•  “convToCelsius” para “<- Celsius” 
•  “convToFahrenheit” para “Fahrenheit ->” 

•  Salve e feche o Interface Builder 
•  Salve seu projeto e clique em Build and Run 
•  E assim ficou a versão final do aplicativo 





CRIANDO O ARQUIVO IPA 

•  Crie uma pasta com o nome “Payload” 
•  Pegue o icon.png do seu projeto e copie para o 

Desktop. Clique com o botão direito e depois em 
“Get Info”. Na seção “Name & Extension” coloque 
o nome “iTunesArtwork”, sem nenhuma extensão 
•  Agora, vá na pasta do seu projeto /build/Debug-

iphonesimulator e copie o arquivo 
“Termômetro.app” para a pasta Payload 
•  Agora abra o Terminal 
•  Digite o seguinte: 



CRIANDO O ARQUIVO IPA 

•  cd Desktop 
•  /usr/bin/zip -r HelloWorld.ipa Payload iTunesArtwork 

•  Pronto, seu arquivo IPA foi gerado na área de 
trabalho 




