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Para baixar o software Intel xdk entre no site https://software.intel.com/pt-br/, e clique em
“Software gratuito” do menu Ferramentas conforme imagem 1.

Imagem 1
Subseqüentemente, clique em “Ferramentas de desenvolvimento de software” conforme
imagem 2.

Imagem 2

Clique em “Download gratuito” para baixar a Ferramenta Intel XDK conforme imagem 3.

Imagem 3
Faça o download clicando em “Download para Windows” conforme imagem 4. Caso você
esteja utilizando outro sistema operacional, clique em Seleciona outra plataforma e escolha o
sistema que utiliza.

Imagem 4
Feito o Download, a instalação é padrão de Windows... next.. next.. finish.

Ao abrir o Intel XDK pela primeira vez é obrigatório efetuar um cadastro, preencha os dados
solicitados.

Cadastro feito, a ferramenta abriu e temos as guias (Projects, Develop, Simulate, Test, Debug,
Build e Publish), vamos falar agora sobre a aba Projects.
Nesta aba que criamos o projeto e faremos todas as configurações para poder compilar e
publicar nas lojas da Google, Apple e Windows.

Imagem 6
Vamos criar um projeto novo clicando em “START A NEW PROJECT” e será apresentada a tela
conforme Imagem 7. Expandindo as opções “Templates” e “Samples and Demos”, podemos
escolher criar projeto em Branco, usar Layout e Interface (são alguns modelos já prontos e
habilitam as ferramentas visuais que auxiliam no desenvolvimento para continuar seu
desenvolvimento), Games e tem alguns aplicativos já desenvolvidos que podem ser baixados e
explorados para total conhecimento.

Imagem 7
Para exemplificar, escolhi a opção de Templates/Blank e escolheremos a opção “HTML5 +
Cordova”, se preferir faça um check em “Use App Designer” que irá habilitar a ferramenta
visual que auxilia seu desenvolvimento. Como este não é o objetivo deste manual, não
faremos o check e clicamos em “Continue”.

Imagem 8

Agora vamos dar um nome e escolhar o path (caminho) para salvar o projeto. Imagem 9.

Imagem 9
Após criado o projeto a aba Develop estará aberta para codificação do projeto. Mas o foco
aqui é apresentar como configurar o aplicativo para compilar e publicar nas lojas, então vamos
voltar a aba Projetcs e vejam na imagem abaixo os itens dentro do retângulo em vermelho.
1 – Plugin Management – Expandindo o (+), aqui que selecionamos os plugins necessários para
o nosso projeto (Device / Splash / Capture / Camera e etc)
2 – Build Settings – Expandindo o (+), aqui que preenchemos tudo que precisa para fazer o
build e após isso colocamos nosso app na loja.
3 – Launch Icons and Splash Screens – Expandindo o (+), aqui que colocamos as imagens de
ícones e splash, tem marcado todas as medidas necessários para cada plataforma.
4 – Os ícones em Azul a direita (Android / Apple / Windows) com eles selecionados, ao
expandir os itens 1, 2 e 3, teremos as guias das três plataformas.

Imagem 10

Vamos agora criar as chaves para poder compilar os projetos. Clique sobre a sua conta no
ultimo ícone a direita, pode observar que temos as guias Android e IOS.

Imagem 11
Clique no botão (+) do Android e teremos os dados apresentados na imagem 12 para
preencher. Guarde estas informações que serão utilizadas sempre ao compilar um projeto.

Imagem 12
Clique no botão (+) do IOS – Create P12 e teremos os dados apresentados na imagem 13 para
preencher. Clicando em Submit será gerado um certificado, você precisa salvar esse certificado
e ir até pagina da Apple para criar o certificado deles para poder compilar o projeto para

iphone. Segue os prints dos passos conforme imagem 14, imagem 15, imagem 16, imagem 17
e voltando no Intel XDK para continuar a geração do certificado.

Imagem 13
Site para gerar o certificado na Apple (http://developer.apple.com/account/). Entre com a sua
conta. Lembrando que é necessário pagar $ 99,00 (dólares) para ter uma conta de
desenvolvedor e poder publicar seus aplicativos (custo anual).

Imagem 14

Na imagem 15 temos duas opções
- Certificates, Identifiers & Profiles – Neste menu você gera os certificados

- iTunes Connect – Neste menu você faz as configurações da publicação do aplicativo na Apple.

Imagem 15
Analisando a imagem 16, temos a esquerdos diversos menus, vou detalhar o que faz cada um
deles:
- Certificates – Nesta aba que você gera os certificados
- Identifiers – Clique em App IDs e neste aba que você cria o domínio do seu projeto. Atenção
neste pronto que o Domínio criado aqui tem que ser o mesmo quando for configurar no XDK
para poder compilar o projeto, senão será apresentado erro por não encontrar o domínio.
- Devices – Nesta aba que você adiciona os devices que serão utilizados para testar o aplicativo.
- Provisioning Profiles – Nesta aba que você gera o arquivo que irá acompanhar a compilação
do projeto no XDK

Imagem 16
Ao clicar no (+) do certificado, basicamente criamos o certificado no “App Store and Ad Hoc”
- App Store para compilação que será publicado o aplicativo;

- Ad Hoc para compilação que será testado o aplicativo nos aparelhos cadastrados.
Após clicar em continue você tem que importar o arquivo gerado no Certificado da Ferramenta
Intel XDK (P12) e depois você fará um download do certificado da Apple. Faça o download
deste arquivo para poder importar ele no xdk conforme imagem 17a (essa imagem aparece
após clicar em next depois de ter feito o download do arquivo .csr) na tela da imagem 13

Imagem 17
Importe o certificado da Apple, coloque uma descrição, e a senha. Guarde estas informações
que serão utilizadas sempre ao compilar um projeto.

Imagem 17a

Depois de criado o certificado conforme imagem 17, criamos o domínio no menu Identifiers,
cadastramos os aparelhos no menu Devices que irão testar o aplicativo (Lembrando que para
cadastrar, é necessários o UDID de cada aparelho).
Agora vamos gerar o certificado para compilação do projeto no XDK pelo menu Provisioning
Profiles conforme imagem 18. Observe que temos algumas opções a selecionar, para os casos
mais comuns usaremos o “App Store” e o “Ad Hoc” na Distribution e os detalhes deles estão
descritos na imagem 17.
Clique em continue e selecione o domínio (que é o aplicativo que será compilado).
Depois clique novamente em continue e selecione o certificado gerado no menu Certificates.
Seguindo você precisa dar o nome do Provisioning que será criado.
Continuando e se for “Ad Hoc” precisa selecionar os aparelhos que poderão testar esse
aplicativo, e para finalizar vem a opção de fazer o download do Provisioning Profile.
Faça o download e salve em uma pasta chamada “package-assets” no seu projeto. Esta pasta
tem que ser criado na raiz do projeto ao lado da pasta “www”.
Observe que é nesta pasta você coloca as imagens dos ícones, splash e os arquivos do
Provisioning Profile.

Imagem 18

Agora voltando para o Intel XDK, vamos configurar o Build Settings para fazer a compilação do
projeto.
Selecione a guia (Android / iOS / Windows) e preencha os campos solicitados conforme
imagem 19

Imagem 19
A atenção é o campo “Developer Certificate” que será selecionado o certificado criado na
imagem 12 para Android e imagem 13 a imagem 18 para iOS.

Imagem 20

Na aba Build da ferramenta XDK é a aba que compilaremos o projeto. Para compilar, você
precisa clicar sobre o cadeado e digitar a senha configurada na geração do certificado. Segue
as imagens abaixo.

Imagem 21

Imagem 22 - Android

Imagem 23 - iOS
Observe na imagem 24 que tem uma seleção de cada plataforma que esta em azul e na
imagem 21 estava em preto, para fazer esta seleção pressione sobre o retângulo de cada
plataforma. Essa seleção é importante para quando pressionar o botão “Start Builds” a
plataforma seleciona será compilada.

Imagem 24
Ao concluir a compilação tem a seta para baixo (em cada plataforma) que faz o download do
arquivo compilado. Este arquivo que você sobe na loja. Vou comentar um pouco sobre a Loja
do Google e da Apple.

Na imagem 15 mostra o menu iTunes Connect, entrando nele será apresentado os menus
abaixo, para publicar seu aplicativo entre no menu “Meus apps”.

Imagem 25
Clique no (+) e selecione Novo app que a imagem 26 será exibida para preencher. Coloque o
nome, principal idioma, selecione o id do pacote (criado no Identifiers – imagem 16) e um SKU
que é um nome para sua identificação do aplicativo.

Imagem 26

Depois de criado é só selecionar os menus a esquerda e preencher os campos conforme
solicitado (Informações do app / Preços e disponibilidade / Preparar para envio).

Imagem 27

Após tudo preenchido, vamos enviar o nosso arquivo .ipa para Apple. Esse processo tem que
ser feito somente com um MAC com o sistema operacional OSx.
Você precisa ter instalado o Xcode, abrindo o Xcode, você selecione o menu “Open Developer
Tool” e em seguida o “Application Loader” conforme imagem 28.

Imagem 28
Atenção na versão do Application Loader.

Imagem 29

Entre com o seu login e senha (da Apple)

Imagem 30
Clique na opção “Deliver Your App”, escolha o arquivo .ipa e clique em next até fazer o upload
do arquivo. Será exibido uma mensagem ao final se deu tudo certo.

Imagem 31

O link para publicar Android no Google é https://play.google.com/apps/publish/?hl=pt-BR. O
custo para ter uma conta no Google é de $ 25,00 (dólares) e é feito um pagamento único.
Clique no botão (+ Adicionar novo app).

Imagem 32
Digite um nome para o Aplicativo.

Imagem 33

Selecione os menus a esquerda e preencha os campos solicitados, após tudo preenchido envio
o aplicativo para produção clicando em “Publicar app”.

Imagem 34

