
 

 

Komentarz do tworzenia wielowydaniowego jara. 
Sposób pracy z wielowydaniowymi jarami można zilustrować następującym przykładem. 
Niech struktura projektu będzie dana jak niżej: 
MRJ 

├───java 

│   └───example 

│           Main.java 

│ 

├───java10 

│   └───example 

│           Main.java 

│ 

├───java11 

│   └───example 

│           Main.java 

│ 

└───java9 

    └───example 

            Main.java 

 
Jak widać w katalogach tych umieszczone są źródła kodu klasy example.Main, przy czym 
implementacja tej klasy w każdym z katalogów różni się tylko atrybutem przekazywanym do metody 
println (przekazywany jest tekst "Inside java ..." z odpowiednim numerem). Kod 

example.Main umieszczony w nienumerowanym katalogu jest następujący: 
 
package example; 

 

public class Main { 

 public static void main(String[] args) { 

   System.out.println("Inside java 8"); 

 } 

} 

 
Klasy w katalogach należy skompilować z użyciem jdk wyższej wersji (np. jdk 11 jak pokazano niżej) z 
opcją --release (najpierw klasa z domyślną wersją, potem następne): 
 
E:\MRJ> e:\Development\Java\jdk-11.0.1\bin\javac.exe --release 8 -d 

bin\classes java\example\*.java 

 

E:\MRJ> e:\Development\Java\jdk-11.0.1\bin\javac.exe --release 9 -d 

bin\classes-9 java9\example\*.java 

 

E:\MRJ> e:\Development\Java\jdk-11.0.1\bin\javac.exe --release 10 -d 

bin\classes-10 java10\example\*.java 

 

E:\MRJ>e:\Development\Java\jdk-11.0.1\bin\javac.exe --release 11 -d 

bin\classes-11 java11\example\*.java 

 
 
W strukturze katalogów projektu po kompilacji pojawią się dodatkowe katalogi z kodem binarnym 
skompilowanych klas: 
MRJ 

└───bin 

    ├───classes 



 

 

    │   └───example 

    │           Main.class 

    │ 

    ├───classes-10 

    │   └───example 

    │           Main.class 

    │ 

    ├───classes-11 

    │   └───example 

    │           Main.class 

    │ 

    └───classes-9 

        └───example 

                Main.class 

  
Jeśli projekt o takiej strukturze zostanie utworzony w środowisku eclipse, to zacznie ono zgłaszać 
błędy o wielokrotnym zadeklarowaniu klasy example.Main. Tak więc pracując w eclipse albo 
trzeba pomijać te błędy, albo utworzyć osobne projektu na każdą z wersji (po skompilowaniu wielu 
projektów podczas generowania wielowydaniowego jara trzeba będzie użyć ścieżek dostępu do kodu 
bajtowego klas każdego z projektów). 
 
Mając skompilowane klasy można przystąpić do utworzenie wielowydaniowego jara: 
E:\MRJ> e:\Development\Java\jdk-11.0.1\bin\jar.exe 

--create --file mrj.jar --main-class example.Main -C classes . --

release 9 -C classes-9 --release 10 -C classes-10 --release 11 -C 

classes-11 . 

 
Wynikowy jar będzie miał strukturę: 
 
mrj.jar 

├───example 

│       Main.class 

│ 

└───META-INF 

    │   MANIFEST.MF 

    │ 

    └───versions 

        ├───10 

        │   └───example 

        │           Main.class 

        │ 

        ├───11 

        │   └───example 

        │           Main.class 

        │ 

        └───9 

            └───example 

                    Main.class 

 

a jego MANIFEST.MF będzie miał zawartość: 
 
Manifest-Version: 1.0 

Created-By: 11.0.1 (Oracle Corporation) 

Main-Class: example.Main 

Multi-Release: true 



 

 

 
 
Mając wielowydaniowy jar można go uruchamiać w różnych środowiskach java. 
 
Uruchomienie jara z jdk1.8 (java w ścieżce domyślnej) i wynik działania: 
E:\MRJ> java -jar mrj.jar 

Inside java 8 

 
Uruchomienie z jdk11 (java w ścieżke wskazanej) i wynik działania: 
E:MRJ> e:\Development\Java\jdk-11.0.1\bin\java.exe -jar mrj.jar 

Inside java 11 

 
 
Jeśli aplikacja korzysta z jakichś bibliotek, to te biblioteki w ogólności powinny być wielowydaniwymi 
jarami. W szczególności mogą być to jary jednowydaniowe. Sprawa rozbija się bowiem o sposób, w 
jaki przekazane zostaną informacje o zależnościach do wirtualnej maszyny, np.: 
 
1. Zadeklarowanie zależności w manifeście: 
Class-Path: log4j.jar mail.jar 
 
2. Rozpakowanie każdego z jarów osobno, a potem spakowanie wszystkich do jednego jara 
 
3. Wskazanie zależności podczas uruchomienia: java -cp ...jar 


