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MoroSystems, s.r.o.

● Zakázkový vývoj webových aplikací,       
  informačních systémů a portálových řešení
● Outsourcing vývoje SW nad Java/J2EE
● Odborný weblog VsadNaJavu.cz
● Internetový startup Hráči.info
● Spring Framework, Hibernate, GWT, 
 Apache Wicket, Liferay, …



MoroSystems reference



    Zvýšit produktivitu java (JEE) vývoje

https://jira.springframework.org/browse/ROO-1

Poslání Roo

https://jira.springframework.org/browse/ROO-1


● Nástroj pro usnadnění vývoje JEE aplikací
● Generátor kódu
● Rozšiřitelný
● Snadno použitelný

● „a little genie who sits in the background 
and handles the things I don't want to worry 
about“         Ben Alex, Founder and Project Lead – Spring Roo

Roo je:



Roo je development tool

●  NENÍ plugin do IDE
●  NENÍ knihovna pro použití v projektu
●  NENÍ k dispozici za běhu (development 

time only)



Roo je development tool

Spring Roo Core

Add-ons

Příkazová řádka (shell):



● aktivní: 
Roo generuje soubory (.java, .xml, 
.properties...) na základě příkazu

● pasivní: 
Roo monitoruje (metadata - @Roo*)
Roo generuje a upravuje soubory soubory 
(.aj, .jsp – nikdy .java) jako reakce na 
změny v projektu

Roo je generátor kódu



Jak to funguje

                                                                                                          Projekt

@Roo anotace

                                                    Roo

Add-on příkazová řádka

monitoruje

poskytuje

aktualizuje

.java .aj

generuje

.xml

.properties ...

.jsp



Jak to funguje

Add-on
@Entity
@RooEntity
@RooToString
@RooJavaBean
public class Person {

  private String name;

}

AspectJ ITD

Person_Roo_ToString.aj

public void toString() {...}

Person_Roo_JavaBean.aj

getters/setters

Person_Roo_Entity.aj

CRUD metody

AspectJ
compilerPerson.class



● Tvorba vlastních Add-ons

Roo je rozšířitelný



● @RooMyAddon

Roo je rozšířitelný



Roo je rozšířitelný

pro shell:
● MyaddonCommands
● MyaddonOperations
● MyaddonOperationsImpl

pro práci s anotací:
● MyaddonMetadata
● MyaddonMetadataProvider



Roo je rozšířitelný

● Špatná dokumentace (neúplná, chybí)
● open-source, tedy zdrojové kódy
● komunita

● fórum (http://forum.springsource.org/)
● helpdesk (https://jira.springframework.org/)

http://forum.springsource.org/
https://jira.springframework.org/


Verze Roo
● 1.0.0 (12/2009)
● náš projekt začínal v květnu 2010 – 

verze 1.1.0.M1 (5/2010)
● první podpora gwt

● 1.1.0.M2 (7/2010)
● 1.1.0.M3 (8/2010)
● současná verze: 1.1.0.RC1 (10/2010)



Ukázka
● vytvoření aplikace
● datový model (via shell)
● logování
● spring mvc view
● spring security
● spuštění aplikace
● gwt view
● import do IDE



Ukázka
● log.roo



Postřehy z používání
● STS

● výkonnostní problémy (AspectJ), 

velká paměťová náročnost

● Roo & svn

● potřeba společného předka?



Postřehy z používání
● abstraktní třída musí implementovat 

všechny metody z rozhraní (byť 
abstraktně)

● Roo je teprve na začátku 
● (např. @RooToString v M2)

● ustálené použití



Odkazy

http://www.springsource.org/roo
https://jira.springframework.org/
https://jira.springframework.org/browse/ROO-1
http://forum.springsource.org/

http://www.springsource.org/roo
https://jira.springframework.org/
https://jira.springframework.org/browse/ROO-1
http://forum.springsource.org/
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