System modułów platformy Java (Java Platform Module System)
Wprowadzenie
System modułów, formalnie zwany Java Platform Module System (JPMS) wprowadzono w od wersji Java
9. Dzięki temu systemowi udało się osiągnąć inny poziom abstrakcji podziału źródła kodu niż podział na
pakiety. Wprowadzenie modułów zmieniło sposób dostarczania pakietów klas w JDK. Usunięto
jre/lib/rt.jar , zaś skompilowane moduły Java umieszczono w katalogu jre/jmods jako pliki
JMOD. Schemat zależności modułów JDK wynikający z dyrektyw zamieszczonych w deskryptorach
modułów (patrz dalej) można zobaczyć na diagramie poniżej (https://codingtime.pl/java-9-co-nowego/)

Uwaga: Wprowadzenie systemu modułów nie miało rozwiązać problemu selekcji wersji (wersji ładowanych
plików jar – co załatwia się opisem zależności w projektach Maven) ani problemu weryfikacji, patrz:
https://stackoverflow.com/questions/48151160/does-jpms-support-module-version)
Generalnie moduły dostarczane wraz z JDK można podzielić na cztery główne grupy (patrz pierwszy człon
nazwy plików JMOD w katalogu /jmods):





java – znajdują się tu moduły z implementacjami klas należących do core SE Language
Specification;
javafx – znajdują się tu moduły z klasami należącymi do FX UI libraries (dystrybucję Java FX
wydzielono z dystrybucji JDK, więc odpowiednie pakiety pojawią się dopiero po osobnej instalacji
Java FX);
jdk – znajduję się tu klasy, które są potrzebne samemu JDK;
Oracle – znajdują się moduły specyficzne dla Oracle (a więc znajdują się one w komercyjnej
dystrybucji JDK).

Nazwa moduł

Słownik pojęć
Moduł to grupa ściśle powiązanych pakietów i zasobów wraz z towarzyszącym im plikiem deskryptora
modułu (sprawę dystrybucji modułów omówiono poniżej). Rolę modułu można określić nieformalnie jako
„paczka pakietów Java” pozwalający lepiej organizować źródła kodu. Nie można dodać informacji wersji do
modułu w module-info.java. Można jednak zrobić to podczas budowania pliku JAR (module
info).
Istnieją cztery typy modułów:


moduły systemowe (System Modules) – są to moduły, które można wylistować komendą java -list-modules. Do tych modułów należą moduły Java SE oraz JDK.







moduły aplikacji (Application Modules) – są to moduły, które powstają podczas budowania źródła
kodu z wykorzystaniem systemu modułów. Są one nazwane i zdefiniowane w kompilowanym
pliku module-info.class włączanym do stworzonego pliku dystrybucyjnego JAR.
moduły automatyczne (Automatic Modules) – powstają poprzez włączenie do ścieżki modułowej
plików JAR, które nie są modułowe (nie zawierają modułów). Nazwy modułów automatycznych są
wywodzone z nazwy pliku JAR. Moduły automatyczne mają pełny dostęp do odczytu do każdego
innego modułu załadowanego ze ścieżki.
moduł nienazwany (Unnamed Module) – jest to tzw. “a catch-all module”, stworzony po to, by
zachować wsteczną kompatybilność z kodem Java napisanym bez użycia modułów. Moduł ten
powstaje, gdy ładowanie danej klasy lub pliku JAR odbywa się ze ścieżki klas (classpath), a nie
ścieżki modułowej. Z założenia moduł ten jest zawsze widoczny.

W swej koncepcji moduł nienazwany jest podobny do domyślnego pakietu. Jeśli klasa nie jest członkiem
nazwanego modułu, wtedy automatycznie zostaje uznana za część nienazwanego modułu (podobnie, jak w
przypadku klasy bez zadeklarowanej przynależności do pakietu, które trafiają z automatu do pakietu
domyślnego). Może też zdarzyć się sytuacja, w której ze względu na zależności należy dodać do modułu
nienazwanego moduły nazwane. Sytuacja ta zdarza się na przykład przy próbie użycia programów
napisanych w Java 8 w środowisku JDK 9 i wyżej. W ogólności opcja dodawania nazwanych modułów do
domyślnego zestawu modułów głównych (default set of root modules) ma postać:
–add-modules <module>(,<module>)*
gdzie <module> jest nazwą dodawanego modułu. By zdefiniować dostęp do wszystkich modułów
java.xml.bind wystarczy napisać:
--add-modules java.xml.bind
To samo można zrobić w przypadku używania Mavena, gdy użyje się wtyczki maven-compilerplugin:
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.0</version>
<configuration>
<source>9</source>
<target>9</target>
<compilerArgs>
<arg>--add-modules</arg>
<arg>java.xml.bind</arg>
</compilerArgs>
</configuration>
</plugin>
Konwencja nazewnicza modułów jest podobna do konwencji nazewniczej pakietów. Dozwolone jest
użycie kropek, zabronione jest użycie podkreślników. Zwykle używa się podejścia odzwierciedlającego
organizację projektu (np. my.module) lub podejście bazujące na odwróceniu nazwy domenowej (np.
pl.edu.pwr.example). Te drugie jest rekomendowane. Użycia kropek w nazwie modułu nie ma
swojego odzwierciedlenia w strukturze katalogów (inaczej jak w pakietach, których nazwa rozwijała się do
struktury katalogów, nazwa modułu nie rozwija się do struktury katalogów).
UWAGA: podczas listowania modułów systemowych komendą java --list-modules można
zauważyć, że w ich nazwach pojawiają się przyrostki (zaczynające się od @) określające wersję jdk, przy
której zostały skompilowane, np. java.base@11.0.1.

Pakiety występujące wewnątrz modułu deklarowane są identycznie jak standardowe pakiety Java. Pełnią też
tę samą rolę: pomagają w organizacji źródeł kodu. Jednak w odróżnieniu do standardowych pakietów
pakiety zawarte w module mogą być zadeklarowane jako widoczne/dostępne spoza modułu bądź jako
niewidoczne/niedostępne.
Zasoby (resources), jak media, pliki konfiguracyjne itp. w standardowym podejściu umieszczane były na
poziomie głównym projektu, a ich przypisanie do odpowiedniej części aplikacji następowało przez ręczne
zarządzanie. Natomiast w przypadku systemu modułów zasoby są przypisywane do modułów. Dzięki temu
mogą być wysyłane wraz z modułem, który je potrzebuje.
Deskryptor modułu to plik należący do modułu, w którym definiuje się różne aspekty związane tymże
modułem:
 nazwa modułu (name) – używana do identyfikowania modułu
 zależności (dependencies) – lista innych modułów, od których zależy bieżący moduł
 publiczne pakiety (Public Packages) – lista wszystkich pakietów, które mają być dostępne spoza
modułu
 oferowane serwisy (Services Offered) – implementacje serwisów, które mogą być skonsumowane
przez inne moduły
 konsumowane serwisy (Services Consumed) – serwisy, które są konsumowane przez bieżący moduł
 zezwolenia refleksji (Reflection Persmissions) – jawne deklaracje możliwości użycia refleksji
podczas dostępu do prywatnych członków pakietów z poziomu innych klas
Domyślnie wszystkie pakiety należące do danego modułu są niedostępne dla innych modułów (można
powiedzieć, że domyślnie moduł jest typu prywatnego). Domyślnie każdy moduł może czytać pakiety
modułu java.base. Aby upublicznić pakiety z modułu należy jawnie to zadeklarować. Podobnie jest z
deklarowaniem refleksji. Domyślnie refleksja jest zabroniona na klasach zaimportowanych z innych
modułów. Aby było inaczej trzeba to jawnie zadeklarować.
Dystrybucja modułów może odbywać się na dwa sposoby: poprzez plik JAR bądź też przez „eksplozję”
skompilowanego projektu. Jeśli przeprowadza się linkowanie, to moduły mogą zostać wpakowane do
plików JIMAGE przygotowanej dystrybucji środowiska uruchomieniowego. Ponadto w JDK moduły
pojawiają się w formacie JMOD.
Podczas wytwarzania oprogramowania użycie modułów wygląda podobnie jak w przypadku każdego
innego projektu Java. Można tworzyć projekty wielomodułowe składające się z „aplikacji głównej” i kilku
modułów bibliotecznych. Jednak należy pamiętać o regule: można mieć tylko jeden moduł w jednym
pliku JAR. Tak więc podczas kompilacji i budowania projektu wielomodułowego należy zadbać o to, by
dla każdego modułu powstał osobny plik JAR.

Deskryptor modułu
Aby utworzyć moduł należy w katalogu domowym (root) pakietów utworzyć plik o nazwie moduleinfo.java. Ten plik to właśnie deskryptor modułu. W nim umieszcza się wszystkie informacje
potrzebne do zbudowania i użycia nowego modułu. W szczególności można zadeklarować deskryptor bez
żadnej zawartości:
module myModuleName {
// zamieszczanie dyrektyw w deskryptorze jest opcjonalne
}

Jak widać deklaracja modułu rozpoczyna się od słowa kluczowego module, za którym stoi nazwa modułu
oraz blok ujęty w nawiasy klamrowe deklaracji dyrektyw opisujących konfigurację modułu. Zamieszczanie
dyrektyw odbywa się wewnątrz bloku i jest opcjonalna.

W deklaracji deskryptora mogą pojawić się dyrektywy opisane w tabelce poniżej (zobacz:
https://blog.idrsolutions.com/2017/05/java-9-jlink-explained-in-5-minutes/):
definiowanie modułów, od których bieżący moduł zależy (czyli
modułów, które są wymagane przez dany moduł)
requires transitive
definiowanie zależności przechodnich (jeśli dany moduł zostanie
<module>
wykorzystany przez inny, to wszystkie wymienione zależności
zostaną przekazane temu innemu modułowi)
requires static
definiowanie zależności, która musi istnieć w trakcie kompilacji (at
<module>
compile time) i jest opcjonalna podczas wykonywania (at runtime)
exports <package-name> definiowanie pakietów, które zostaną wyeksportowane z danego
modułu do innych modułów
exports <package-name> definiowanie pakietów, które zostaną wyeksportowane z danego
to <module-name>
modułu do wskazanych modułów (i żadnych innych)
opens <package-name>
definiowanie możliwości dostępu poprzez refleksję do wskazanego
pakietu w trakcie działania, dostępu do publicznych typów w trakcie
kompilacji, oraz do prywatnych typów w trakcie działania
opens <package> to
definiowanie możliwości dostępu poprzez refleksję do wskazanego
<module>
pakietu w trakcie działania wskazanemu modułowi
uses <servicedefiniowanie interfejsu występującego w tym module (implementacja
interface>
tego interfejsu może znajdować się w tym lub innym module)
provides <servicedefiniowanie implementacji wskazanego interfejsu, które występują
interface> with
w danym module
<class1>,<class2>
requires <module>

Dyrektywa requires
Dyrektywa ta służy do deklarowania wymaganych przez moduł zależności
module my.module {
requires other.module;
}

Powyższa deklaracja ma świadczyć o tym, że other.module jest zależnością wymaganą przez
my.module zarówno do jego kompilacji (at compile-time) jak i wykonania (at runtime). Wszystkie typy
publiczne wyeksportowane z zadeklarowanej zależności będą osiągalne przez bieżący moduł.
Dyrektywa Requires Static
Zdarza się, że w implementacji danej biblioteki deklarowane są referencje do innych modułów, których
użytkownik tej biblioteki nigdy nie użyje. Na przykład może istnieć metoda drukująca stan wewnętrzny, gdy
dodatkowy moduł logowania jest obecny. Jednak nie każdy użytkownik biblioteki będzie chciał użyć taką
funkcję, co więcej, nie każdy chciałby włączać dodatkową bibliotekę logowania do swej aplikacji. W takim
przypadku deklaruje się opcjonalne zależności.
Dyrektywa requires static pozwala zadeklarować zależności czasu kompilacji (compile-time-only
dependency), które są opcjonalne w trakcie wykonywania (optional dependency):
module my.module {
requires static other.module;
}

Dyrektywa Requires Transitive
Dyrektywa requires transitive służy do deklarowania zależności przechodnich, tj. takich, które w
przypadku załadowania opisywanego modułu wymuszą wczytanie zależnych modułów. Dzięki tej
dyrektywie wystarczy jedynie wczytać dany moduł, a jawna deklaracja wczytywania modułów zależnych
nie będzie potrzebna. Wyjaśniając to dokładniej: dla modułu z deskryptorem jak niżej zadeklarowanie
zależności requires my.module przez użytkownika modułu wymusi załadowanie other.module
bez konieczności jawnego zadeklarowania requires other.module.
module my.module {
requires transitive other.module;
}

Dyrektywa exports
Domyślnie dany moduł nie udostępnia żadnego zaimplementowanego w nim API innym modułom. Przez
takie silne kapsułkowanie (strong encapsulation) można zapewnić wysokie bezpieczeństwo modułu. I to
właśnie było głównym motywem do opracowania systemu modułów. Jednak modułu bez udostępnionego
jakiegokolwiek API nie da się wykorzystać w innych modułach. Należy więc zadeklarować w module, jakie
jego fragmenty będą udostępnione.
Dyrektywa exports służy do udostępnienia wszystkich publicznych elementów wskazanego pakietu:
module my.module {
exports com.my.package.name;
}

Teraz każdy użytkownik biblioteki, który zapisze requires my.module uzyska dostęp do publicznych
typów zadeklarowanych w pakiecie com.my.package.name (pozostałe pakiety występujące w module
pozostaną niedostępne).
Dyrektywa exports ... to
Dyrektywa ta pozwala określić nie tylko to, które z pakietów danego modułu mają być wyeksportowane, ale
również wskazać pakiety z modułów importujących dany moduł dyrektywą requires, które będą mogły z
tych pakietów skorzystać. Deklaracja umieszczona w deskryptorze modułu jak niżej oznacza, że publiczne
elementy z pakietu com.my.package.name mogą być zaimportowane przez pakiet
com.other.package.
module my.module {
export com.my.package.name to com.other.package;
}

Dyrektywa uses
Dyrektywa uses służy do określenia serwisu, który jest konsumowany przez dany moduł (poprzez
wskazanie interfejsu lub klasy abstrakcyjnej, którego bądź której implementacja jest konsumowana w
module). W przykładzie poniżej class.name może być interfejsem, jak i klasą abstrakcyjną (ale nie klasą
będącą implementacją).
module my.module {

uses class.name;
}

Pomiędzy dyrektywami requires oraz uses istnieje pewna różnica. Wyjaśnić to można następująco.
Otóż jeśli zastosuje się dyrektywę require w celu określenia zależnego modułu dostarczającego serwis
podlegający skonsumowaniu przez dany moduł, to może okazać się, że implementacja tego serwisu jest
zrobiona w jakimś module zadeklarowanym jako jedna z zależności tranzytywnych. Ponieważ nie wiadomo
dokładnie, która to zależność, dla bezpieczeństwa należałoby w danym module załadować je wszystkie.
Zamiast tego można jednak użyć dyrektywy uses dodającej wskazany, wymagany interfejs do ścieżki
modułowej.
Dyrektywa provides ... with
Moduł może być dostarczać serwis konsumowany przez inne moduły. Do wyspecyfikowania tego faktu
służy dyrektywa provides ... with. Zamieszcza się w niej: nazwę inferfejsu lub klasy abstrakcyjnej
(nazwy te umieszcza się po słowie provides) oraz nazwę klasy konkretnej klasy, implementującej
interfejs abstrakcyjny lub rozszerzającej klasę abstrakcyjną (nazwę tę umieszcza się po słowie with).
Zilustrowano to przykładem zamieszczonym poniżej.
module my.module {
provides MyInterface with MyInterfaceImpl;
}

Dyrektywa open
Do JDK 1.8 za pomocą metod refleksji można było złamać reguły zdefiniowane w modyfikatorach dostępu.
Można było dostać się do dowolnych prywatnych typów (klas) czy elementów (pól i metod). Wraz z JDK 9
wprowadzono mocne kapsułkowanie. Wymogiem stało się deklarowanie zezwoleń na prześwietlanie klas
wybranym modułom. Aby zapewnić możliwość prześwietlania klas na wcześniej obowiązujących zasadach
(a wiec bez ograniczeń) należy umieścić w deskryptorze modułu dyrektywę open jak w poniższym
przykładzie (przed słowem module):
open module my.module {
}

Dyrektywa opens
Dyrektywa ta służy do ograniczenia możliwości prześwietlania typów. Za jej pomocą można wskazać, które
pakiety będą podatne na takie prześwietlanie (otwarcie pakietu na prześwietlanie jest globalne, bez
wskazania modułów mogących z takiego prześwietlania skorzystać). Dyrektywy tej nie można użyć w
module, który został otwarty dyrektywą open.
module my.module {
opens com.my.package;
}

Dyrektywa opens ... to
Istnieje możliwość otwarcia pakietu na prześwietlanie ze wskazaniem modułów mogących z takiego
prześwietlania skorzystać. Do tego właśnie służy dyrektywa opens ... to. W pierwszej części tej

dyrektywy (po słowie opens) deklaruje się prześwietlany pakiet, natomiast w drugiej części (po słowie to)
deklaruje się listę pakietów uprawnionych do prześwietlania. Zilustrowano to w poniższym przykładzie:
module my.module {
opens com.my.package to moduleOne, moduleTwo, etc.;
}

Zmiany
Wraz z systemem modułów w JDK pojawiły się opisane poniżej zmiany.
Narzędzie jlink
W procesie tworzenia oprogramowania pomiędzy kompilacją (compile time) a uruchomieniem (run time)
wprowadzono nową, opcjonalną fazę linkowania (link time). Linkowanie ma na celu przygotowanie i
zoptymalizowanie modułów wykorzystywanych przez budowane aplikacje. Dzięki linkowaniu można
uzyskać własny, stworzony według potrzeb, obraz środowiska uruchomieniowego. Wykorzystuje się do tego
narzędzie jlink (zobacz JEP 282: jlink: The Java Linker, http://openjdk.java.net/jeps/282). Narzędzie to
łączy moduły i ich tranzytywne zależności w jeden wykonywalny zbiór (a run-time image). Ponadto
dokonuje optymalizacji, która byłaby trudna i kosztowna do wykonania w trybie uruchomieniowym (at runtime).
Do narzędzi javac oraz java znanych z wcześniejszych dystrybucji, jak również do narzędzia jlink
dołożono opcje służące specyfikacji ścieżki modułów --module-path. Ścieżka modułów ma podobne
znaczenie jak ścieżka klas – definiuje miejsce, w którym znajdują się moduły.
Format JAR
Zaktualizowano format JAR by w archiwum można było zamieszczać moduły (zobacz
https://docs.oracle.com/javase/9/docs/specs/jar/jar.html). W myśl tej aktualizacji wewnątrz archiwum JAR
powininna znajdować się klasę module-info.class w głównym katalogu (in root directory). Ponadto
zdefiniowano również postać pliku JAR mogącą przechowywać biblioteki przygotowane dla różnych
środowisk uruchomieniowych (Multi-release JAR).
Format JMOD
Wprowadzono nowy format archiwum JMOD o zastosowaniu podobny do JAR – a więc jako archiwum
skompresowane algorytmem zip. Pliki formatu JMOD są używane podczas kompilacji (compile time). Nie
można ich używać w trybie uruchomieniowym (run time). W JDK wersji 9 i wyżej pliki tego formatu
znajdują się w katalogu jmods/. Tak właśnie dystrybuowane są skompilowane moduły Java (w
zastępstwie do jre/lib/rt.jar, w którym to pliku wcześniej dostarczano skompilowane pakiety klas).
Format JIMAGE
Wprowadzono nowy format pliku JIMAGE. Format ten pozwala przechowywać razem klasy i plików
zasobów wielu modułów wykorzystywanych przez zbudowane środowisko uruchomieniowe (custom JRE).
Zgodnie z dokumentacją w plikach formatu JIMAGE mogą znaleźć się pliki kodu natywnego, pliki
konfiguracyjnych itp. przy czym format zapewnia optymalizację czasu dostępu oraz zajętości. Tylko jeden
plik tego formatu jest używany przez dane środowisko uruchomieniowe. Domyślna lokalizacja pliku pliku w
takim formacie dla jdk to: "%java_home\lib\modules" (plik modules jest właśnie w tym formacie).
W przypadku użycia jlink do wygenerowania własnego środowiska uruchomieniowego lokalizacja może
być inna: "%jre_home\bin\java". Po uruchomieniu wirtualnej maszyny klasy i zasoby zapisane w
pliku formatu JIMAGE stają się dla niej dostępne. Z pliku formatu JIMAGE nie może korzystać kompilator

javac. Generalnie jest to „format wewnętrzny”, wykorzystywany przez środowisko uruchomieniowe, a nie
przez deweloperów. Plików tego formatu nie umieszcza się więc w repozytoriach mavena. Zawartość pliku
formatu JIMAGE jest indeksowana w celu uzyskania szybszego dostępu.
Narzędzie jimage
Pliki formatu JIMAGE (czasem z roszerzeniem .jimage) można przetwarzać (listować ich zawartość,
rozpakowywać) za pomocą narzędzia jimage. Narzędzie to nie ma tak szerokiego wachlarza opcji co
narzędzie jar, ale wystarcza do sprawdzenia, co w danym pliku jest.
$ jimage
Usage: jimage <extract | info | list | verify> <options> jimage...
use -h or --help for a list of possible options.
Narzędzie jdeps
Zmodyfikowano możliwości narzędzia jdeps. Narzędzie to jest dostępne w JDK od wersji 1.8. Służy ono
do identyfikowania zależności. Od wersji Java 9 obsługuje zależności modułowe. Zależności modułowe
można zidentyfikować również za pomocą innych narzędzi:



maven-dependency-plugin – plugin mavena pozwalający wyłuskać zależności (dla celu
copy-dependencies)
Copy task – zależności można również wyłuskać korzystając z gradle (używa się zadania Copy,
ustawienia from to configurations.compile lub configurations.runtime.

Korzystanie z modułów w linii komend
Podczas pracy z narzędziami (jak jlink) za pośrednictwem linii komend wykorzystuje się następujące opcje:













module-path – opcja ta pozwala ustawić ścieżkę do modułów. Wartością jest lista jednego lub więcej
katalogów zawierających moduły (pliki jar lub jmod, katalogi skompilowanych modułów)
add-reads – opcja ta pozwala określić listę wymaganych pakietów w linii komend zamiast
odczytywać tę listę z deskryptora modułów. Jej działanie jest równoważne do działania dyrektywy
requires w deskryptorze modułu.
add-exports – wykorzystanie tej opcji ma ten sam skutek co zastosowanie dyrektywy export w
deskryptorze modułu (jest równoważne).
add-opens – wykorzystanie tej opcji zastępuje użycie dyrektywy open w deskryptorze modułu
add-modules – dodaje listę modułów do domyślnego zbioru modułów
list-modules – drukuje listę modułów z wersjami
patch-module – dodaje lub nadpisuje klasy w modułach
illegal-access=permit|warn|deny – rozluźnia rozluźnij silną hermetyzację, pokazując
pojedyncze globalne ostrzeżenie, pokazując każde ostrzeżenie lub niepowodzenie z błędami. Domyślne
jest permit.
limit-modules – ograniczenie modułów do wskazanych (przy dodawaniu modułów dołączane są też
moduły przechodnie, zaś przy ograniczaniu modułów to już nie zachodzi)
output – wskazuje miejsce, gdzie ma być wygenerowany obraz środowiska uruchomieniowego

Informację dodatkowe o jlink oraz wersję tego narzędzia można pozyskać, odpowiednio, komendami:



$ jlink --help
$ jlink --version

Wiele bibliotek i frameworków Java bazuje na refleksji (jak np. JUnit czy Spring). Począwszy od Java 9
domyślnie zagwarantowany jest tylko dostęp do publicznych klas, metod i pól w wyeksportowanych
pakietach. I nie pomogą w tym żadne próby ustawienia dostępu do niepublicznych elementów przez
wywołania setAccessible(true). By zagwarantować dostęp podczas refleksji do niepublicznych elementów w
trybie uruchomienia można użyć opcji open, opens, oraz opens…to Jednak to działa tylko w trybie
uruchomienia. Włączenie tych opcji w żadnym razie nie pozwoli na kompilację względem prywatnych
typów (ale to nie powinno nigdy być potrzebne).
Obsługa modułów jest wspierana przez takie narzędzia budowania jak Maven czy Gradle. Budując projekty
z ich wykorzystaniem można zapomnieć o ręcznym ustawianiu parametrów narzędzi wchodzących w skład
JDK podczas ich wywoływania z linii komend. Jeśli konieczny jest dostęp do modułu w kontekście
refleksji, a właścicielem modułu jest ktoś inny (co znaczy, że nie można dostawić w deskryptorze modułu
dyrektywy opens…to), wtedy pozostaje tylko użycie opcji w linii komend –add-opens. Jednak w przypadku
użycia narzędzi budowania korzystanie z argumentów linii komend może być kłopotliwe (trzeba mieć
dostęp do linii komend, z której te moduły są uruchamiane).

Tworzenie modułowego projektu
Przykład biblioteki i aplikacji
Tutorial o tworzeniu projektu w środowisku eclipse, w którym źródła kodu zorganizowano zgodnie z system
modułowym można znaleźć na stronie: https://www.developer.com/java/ent/using-a-java-9-module-as-a-jarfile.html
W oparciu o ten materiał przygotowano przykładowe projekty:
 ModulBiblioteki – z biblioteką (z jednym pakietem, w którym zdefiniowano jedną klasę z
jedną metodą) oraz
 ModulAplikacji – z aplikacją, która z tej biblioteki korzysta.
Uwaga:
Aby wygenerować jar z wersjonowanym modułem należy w katalogu ModulBiblioteki/modules
uruchomić komendę:
jar --create --file modulBiblioteki.jar --main-class
pl.edu.pwr.example.Encoder --module-version 1.0 -C modulbiblioteki\ .
Przykłady uruchomienie metody main klasy Encoder (testowa metoda klasy należącej do biblioteki,
opcje -p oraz --module-path to aliasy):
$ javaw.exe -Dfile.encoding=Cp1250 -p "E:
\Programy\ModulBiblioteki\modules\modulbiblioteki" -m
modulBiblioteki/pl.edu.pwr.example.Encoder
$ javaw.exe --module-path modules/modulBiblioteki.jar
-m modulbiblioteki/pl.edu.pwr.example.Encoder

Uruchomienie metody main klasy Main (główna metoda aplikacja korzystająca z biblioteki):
javaw.exe -Dfile.encoding=Cp1250 –p
"E:\Programy\ModulAplikacji\modules\modulaplikacji;E:\Programy\ModulBibl
ioteki\modules\modulBiblioteki.jar" -m
modulAplikacji/pl.edu.pwr.example1.Main
Wygenerowanie spakowanego środowiska uruchomieniowego (spakowana zostanie aplikacja oraz
biblioteka):

jlink --module-path "E:\Development\Java\jdk-11.0.1\jmods;E:\
\Programy\ModulAplikacji\modules\modulaplikacji;E:\Programy\ModulBibliot
eki\modules\modulBiblioteki.jar" --add-modules
modulAplikacji,modulBiblioteki --limit-modules modulAplikacji --output
outputdir
Wylistowanie modułów spakowanego środowiska uruchomieniowego (dwa sposoby):
E:\Programy\ModulAplikacji>.\outputdir\bin\java.exe --list-modules
java.base@11.0.1
modulAplikacji
modulBiblioteki@1.0
jimage list .\outputdir\lib\modules
....
sun/util/resources/cldr/TimeZoneNames_en.class
sun/util/spi/CalendarProvider.class
Module: modulAplikacji
module-info.class
pl/edu/pwr/example1/Main.class
Module: modulBiblioteki
META-INF/MANIFEST.MF
module-info.class
pl/edu/pwr/example/Encoder.class

Inne przykłady
Przykład, jak przeprowadzić analizę zależności projektowych
https://blog.codefx.org/tools/jdeps-tutorial-analyze-java-project-dependencies/
Przykład modułowego projektu
https://www.baeldung.com/java-9-modularity
Tutoriale dotyczące systemu modułowego
http://tutorials.jenkov.com/java/modules.html,
https://www.tutorialspoint.com/java9/java9_module_system.htm
Sprawdzenie zależności występujących dla wskazanego pliku JAR (listowane są pakiety):
$ jdeps sh-2.6.3.jar
sh-2.6.3.jar -> java.base
sh-2.6.3.jar -> java.datatransfer
sh-2.6.3.jar -> java.desktop
sh-2.6.3.jar -> java.logging
sh-2.6.3.jar -> java.prefs
sh-2.6.3.jar -> java.sql
sh-2.6.3.jar -> java.xml
sh-2.6.3.jar -> not found
edu.udo.sh -> com.beust.jcommander
edu.udo.sh -> edu.udo.sh.data
edu.udo.sh -> edu.udo.sh.gui
edu.udo.sh -> edu.udo.sh.gui.util
edu.udo.sh -> edu.udo.sh.util
edu.udo.sh -> java.io

not found
sh-2.6.3.jar
sh-2.6.3.jar
sh-2.6.3.jar
sh-2.6.3.jar
java.base

edu.udo.sh -> java.lang
java.base
edu.udo.sh -> javax.swing
java.desktop
edu.udo.sh -> org.slf4j
not found
[... truncated many more package dependencies ...]
Sprawdzenie zależności występujących dla wskazanego pliku JAR (listowane są pakiety zależne,
występujące we wskazanej ścieżce klas):
$ jdeps --class-path 'libs/*' -recursive sh-2.6.3.jar
[... truncated split package warnings ...]
[... truncated some module/JAR dependencies...]
sh-2.6.3.jar -> libs/commons-codec-1.6.jar
sh-2.6.3.jar -> libs/commons-io-2.4.jar
sh-2.6.3.jar -> libs/dom4j-1.6.1.jar
sh-2.6.3.jar -> libs/exp4j-0.1.38.jar
sh-2.6.3.jar -> libs/guava-18.0.jar
sh-2.6.3.jar -> libs/heaps-2.0.jar
sh-2.6.3.jar -> libs/hibernate-core-4.3.6.Final.jar
sh-2.6.3.jar -> java.base
sh-2.6.3.jar -> java.datatransfer
sh-2.6.3.jar -> java.desktop
sh-2.6.3.jar -> java.logging
sh-2.6.3.jar -> java.prefs
sh-2.6.3.jar -> java.sql
sh-2.6.3.jar -> java.xml
sh-2.6.3.jar -> libs/javassist-3.18.1-GA.jar
sh-2.6.3.jar -> libs/jcommander-1.35.jar
[... truncated more module/JAR dependencies...]
edu.udo.sh -> com.beust.jcommander jcommander-1.35.jar
edu.udo.sh -> edu.udo.sh.data
sh-2.6.3.jar
edu.udo.sh -> edu.udo.sh.gui
sh-2.6.3.jar
edu.udo.sh -> edu.udo.sh.gui.util
sh-2.6.3.jar
edu.udo.sh -> edu.udo.sh.util
sh-2.6.3.jar
edu.udo.sh -> java.io
java.base
edu.udo.sh -> java.lang
java.base
edu.udo.sh -> javax.swing
java.desktop
edu.udo.sh -> org.slf4j
slf4j-api-1.7.5.jar
[... truncated many, many more package dependencies ...]
Zależności można również pozyskać w postaci diagramu
$ jdeps --class-path 'libs/*' -recursive --dot-output dots sh2.6.3.jar
$ dot -Tpng -O dots/summary.dot

(dot to narzędzie z dystrybucji https://www.graphviz.org/)
Graf można wygenerować również z IntelliJ. Jak opisano (https://www.jetbrains.com/help/idea/projectmodule-dependencies-diagram.html#view_module_diagram)

1. In the Project tool window, select an item (project/module) for which you want to view a
diagram.
2. Right-click the selected item and from the context menu, select Diagram | Show Diagram
(Ctrl+Shift+Alt+U).
3. From the list that opens, select a type of the diagram you want to create.
IntelliJ IDEA displays a module and its dependencies. l
Sprawdzenie zależności dla wskazanego modułu (znajdującego się we wskazanej ścieżce modułowej):
$ jdeps --module-path mods:libs -m monitor -summary -recursive
[... truncated some module dependencies...]
monitor -> java.base
monitor -> monitor.observer
monitor -> monitor.observer.alpha
monitor -> monitor.observer.beta
monitor -> monitor.persistence
monitor -> monitor.rest
monitor -> monitor.statistics
monitor.observer -> java.base
monitor.observer.alpha -> java.base
monitor.observer.alpha -> monitor.observer
monitor.observer.beta -> java.base
monitor.observer.beta -> monitor.observer
monitor.persistence -> java.base
monitor.persistence -> monitor.statistics
monitor.rest -> java.base
monitor.rest -> monitor.statistics
monitor.rest -> spark.core
monitor.statistics -> java.base
monitor.statistics -> monitor.observer
slf4j.api -> java.base
slf4j.api -> not found
spark.core -> JDK removed internal API
spark.core -> java.base
spark.core -> javax.servlet.api
spark.core -> jetty.server
spark.core -> jetty.servlet
spark.core -> jetty.util
spark.core -> slf4j.api
spark.core -> websocket.api
spark.core -> websocket.server
spark.core -> websocket.servlet
[... truncated more module dependencies...]
Materiały:
https://www.zyxist.com/blog/zrozumiec-moduly-w-javie-9
https://steveperkins.com/using-java-9-modularization-to-ship-zero-dependency-native-apps/
https://www.developer.com/java/data/how-modules-are-packaged-in-java-9.html
https://www.developer.com/java/ent/using-module-dependencies-part-1.html
https://www.logicbig.com/tutorials/core-java-tutorial/java-9-changes/jlink.html

Wersjonowanie pliku JAR
(https://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/jar/packageman.html)

- wpis w META-INF/MANIFEST.MF
Manifest-Version: 1.0
Created-By: 1.7.0_06 (Oracle Corporation)
Name: java/util/
Specification-Title: Java Utility Classes
Specification-Version: 1.2
Specification-Vendor: Example Tech, Inc.
Implementation-Title: java.util
Implementation-Version: build57
Implementation-Vendor: Example Tech, Inc.

Aby dołożyć deskryptor modułu do pliku JAR, który go nie posiada, wystarczy uruchomić komendę
$ javac --patch-module <module name>=<path to jar> module-info.java

Przykład użycia jlink:
$ jlink --module-path <modulepath> --add-modules <modules> --limit-modules <modules> -output <path>

Jeśli istnieje aplikacja testapp w katalogu exampledir, to do stworzenia obrazu uruchomieniowego w
katalogu outputdir zawierającego tylko niezbędne pakiety (i żadne inne) należy posłużyć się komendą:
$ jlink --module-path exampledir:$MODS --add-modules com.example.testapp --limitmodules com.example.testapp --output outputdir

(separator w ścieżce modułów to w linuxie dwukropek “:” zaś w windows średnik “;”)

Znalezione w sieci:
Przykład budowy własnego modułu
(https://www.baeldung.com/java-9-modularity)

Dla uproszczenia przykład budowy własnego modułu zaprezentowany poniżej ilustruje przypadek użycia
linii komend, bez korzystania z takich narzędzi jak Maven czy Gradle).
Utworzenie struktury projektu
Podczas pracy nad projektem zwykle tworzonych jest kilka katalogów na źródła powstającego kodu. Na
początek należy utworzyć katalog projektu:
mkdir module-project
cd module-project

W tym katalogu znajdą się wszystkie źródła kodu, zasoby i pliki konfiguracyjne.
Niech na moduły utworzony zostanie osobny katalog:
mkdir simple-modules

W efekcie struktura projektu może wyglądać jak następuje:

module-project
|- // src if we use the default package
|- // build files also go at this level
|- simple-modules
|- hello.modules
|- com
|- baeldung
|- modules
|- hello
|- main.app
|- com
|- baeldung
|- modules
|- main

Utworzenie pierwszego modułu
W katalogu simple-modules utwórz podkatalog o nazwie hello.modules. Generalnie nazwa modułu musi
spełniać konwencję nazewniczą pakietów. W szczególności moduł może nosić nazwę taką samą jak nazwa
głównego pakietu. Jednak zwykle nazwa modułu powinna pokrywać się z nazwą pliku JAR, do jakiego
spakowany zostanie moduł.
W ramach modułu można deklarować dowolne pakiety. W przykładzie zadeklarowany będzie pakiet
com.baeldung.modules.hello

Następnie utwórz publiczną klasę HelloModules (zapisaną w pliku HelloModules.java we wpomnianym
pakiecie):
package com.baeldung.modules.hello;

public class HelloModules {
public static void doSomething() {
System.out.println("Hello, Modules!");
}
}

Na koniec w korzeniu katalogów hello.modules dodaj deskryptor modułu module-info.java:
module hello.modules {
exports com.baeldung.modules.hello;
}

Jak widać dla uproszczenia wykesportowano wszystkie publiczne elementy pakietu
com.baeldung.modules.hello

Drugi moduł
Drugi moduł będzie wykorzystywał pierwszy. Dlatego w katalogu simple-modules utwórz następny katalog
modułu o nazwie main.app, a w nim plik deskryptora o zawartości jak niżej.
module main.app {
requires hello.modules;
}

W pliku tym znalazła się tylko dyrektywa określająca zależność bieżącego modułu od hello.modules. Nie
ma innych dyrektyw, a więc nic nie będzie udostępniane z bieżącego modułu (bo nie ma takiej potrzeby –
bieżący moduł ma korzystać z innego modułu – i to wszystko).
Teraz można już przystąpić do stworzenia aplikacji korzystającej z modułu. Zacząć można od utworzenia
nowej struktury pakietów: com.baeldung.modules.main.
Teraz można utworzyć klasę publiczną zapisaną w pliku MainApp.java w odpowiednim katalogu
(wynikającym z pakietu).
package com.baeldung.modules.main;

import com.baeldung.modules.hello.HelloModules;

public class MainApp {
public static void main(String[] args) {
HelloModules.doSomething();
}
}

Zbudowanie modułów (linux)
Do zbudowania projektu można wykorzystać poniższy skrypt powłoki bash. Skrypt ten należy umieścić w
pliku compile-simple-modules.sh znajdującym się w katalogu głównym projektu. Jego uruchomienie zacznie
proces budowania.
#!/usr/bin/env bash
javac -d outDir --module-source-path simple-modules $(find simple-modules -name
"*.java")

javac w tym skrypcie to wywołanie kompilatora z dystrybucji JDK.
find (z atrybutami) to komenda produkująca listę wszystkich plików .java znajdujących się w katalogu
simple-modules. Lista ta jest przekazana kompilatorowi.
Porównując to z komendą kompilacją znaną ze starszych wersji jdk zauważyć można różnicę polegającą na
użyciu parametru --module-source-path informującego kompilator, że będzie korzystał z modułów
umieszczonych we wskazanej następnie ścieżce (a nie klas).
Po uruchomieniu tej komendy w katalogu outDir pojawią się dwa skompilowane moduły.

Uruchomienie kodu
Aby sprawdzić jak działa aplikacja i czy moduły ładują się jak trzeba wystarczy uruchomić poniższy skrypt
powłoki bash (plik run-simple-module-app.sh umieszczony w głównym katalogu projektu).
#!/usr/bin/env bash
java --module-path outDir -m main.app/com.baeldung.modules.main.MainApp

Jak widać, podczas uruchamiania wirtualnej maszyny Java należy określić ścieżkę do modułów module-path
jak również klasę główną. Uruchomienie skryptu i jego wynik spowoduje pojawienie się napisu na ekranie:
>$ ./run-simple-module-app.sh
Hello, Modules!

Dodanie serwisu
Po sprawdzeniu sposobu tworzenia i wykorzystania modułu można przystąpić do nieco bardziej
skomplikowanych spraw: użycia dyrektyw provides…with oraz uses
Na początek niech utworzony zostanie plik HelloInterface.java w module hello.modules o zawartości jak
niżej:
public interface HelloInterface {
void sayHello();
}

Interfejs ten zostanie zaimplementowany w istniejącej klasie HelloModules. Odpowiedni
plik HelloModules.java:
public class HelloModules implements HelloInterface {
public static void doSomething() {
System.out.println("Hello, Modules!");
}
public void sayHello() {
System.out.println("Hello!");
}
}

W ten sposób powstanie serwis. Teraz należałoby zmodyfikować deskryptor modułu module-info.java
wstawiając w nim następującą dyrektywę:
provides com.baeldung.modules.hello.HelloInterface with
com.baeldung.modules.hello.HelloModules;

Jak widać dyrektywa ta to deklaracja interfejsu oraz klasy, która ten interfejs implementuje.
W kolejnym kroku wypadałoby pokazać, jak można ten serwis skonsumować. Dlatego w module main.app
dodajmy odpowiedni w deskryptorze module-info.java:

uses com.baeldung.modules.hello.HelloInterface;

Dzięki temu w metodzie main można będzie użyć serwisu w następujący sposób:
HelloModules module = new HelloModules();
module.sayHello();

Po kompilacji i uruchomieniu na ekranie pojawią się dwa napisy:
#> ./run-simple-module-app.sh
Hello, Modules!
Hello!

Dyrektywy użyte w przykładzie definiują, w jaki sposób używać stworzony kod. Można byłoby umieścić
interfejs w pakiecie prywatnym, eksponując implementację w pakiecie publicznym. To sprawiłoby, że kod
stałby się znacznie bezpieczniejszy przy bardzo niewielkich dodatkowych nakładach.
Komentarze:
Józef Tokarski:
I’ve done some research myself on the real-world use of JPMS. And I’m really concerned about couple of
things.
First of all. So far this is impossible to modularise (in terms of JPMS) an application packaged as WAR file
and deployed to Servlet container (See: https://stackoverflow.com/questions/46497172/is-java-9-modularityfor-war-files-as-well).
Second, as you pointed out “We have to be careful though because we can only have one module per JAR
file.” – so how could I possibly modularize a fat-Jar Spring Boot application ?
And the Services, i.e. Uses, Provides. They are basically extension of Java ServiceLoader mechanism. Do
they translate in any way to Core Spring dependency injection ?
In conclusion: in any foreseeable future, do you think this will be possible to port existing classpath-based
Spring web application to JPMS ?
Christopher Franklin:
You bring up some great questions! First, let me start by saying that JPMS is not really meant to replace
WAR files (or any other “executable” style jar, like a Spring Boot application).
Where the new module system shines is in breaking up libraries. Previously, if I brought in several libs, I
would have to manually manage the dependencies of each of those libraries to stop conflicts from occurring
on the classpath. By wrapping the library in a module, I can have a completely isolated dependency tree that
won’t interfere with other libraries or application dependencies.
This is what I was referring to when I say modules enforce “Strong Encapsulation”. When we work with a
WAR file (or an executable JAR), we are typically working with the top level application itself. These
applications don’t need to be modules because they typically aren’t going to be loaded in a library to another
project. Hopefully that fully answers your first question!
For your second question, we can still create fat-Jars in the same way we always have. The difference in the
process comes in how we load our dependencies. If we want to bring in a module, we load it via the
“modulepath”, but we can still just as easily use the “classpath” as we always have. And as I mentioned
above, we don’t typically want to turn our fat-Jar into a module because it is the final application we are
building. In the case where we are building a library as a fat-jar, we can use modules to clean up the
dependency tree quite a bit as well.

As for the Services, once they are loaded on the modulepath you should be able to use them with Core
Spring DI like any other class. I have yet to see a case where this isn’t true.
Finally, I think it is quite possible to start using JPMS with existing Spring applications today. We just need
to use it to manage our dependencies instead of trying to wrap the entire application inside a module. You
could theoretically create a module out of any application, but it won’t give us any benefit in this case over
using a normal classpath based approach.
I hope this helps clarify some of your concerns! Please feel free to reach back out if you have any further
questions (or want more clarification!)

Inne
Java 9 - Creating Custom runtime Image with jlink
[Updated: Oct 12, 2018, Created: Oct 11, 2018]

Example
Let's create a very simple modular application. We are using JDK 11 on Windows 10.
jlink-example/src/com/logicbig/example/Test.java
package com.logicbig.example;
import java.util.logging.Logger;
public class Test {
private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Test.class.getName());
public static void main(String[] args) {
LOGGER.info("Running test application..");
}
}

jlink-example/src/module-info.java
module test.example {
requires java.logging;
}

Compiling and running
D:\jlink-example>tree /a /f
Folder PATH listing for volume Data
Volume serial number is 68F9-EDFA
D:.
\---src
|
module-info.java
|
\---com
\---logicbig
\---example
Test.java
D:\jlink-example>javac -d out src\module-info.java
D:\jlink-example>javac -d out --module-path out src\com\logicbig\example\Test.java

After compilation:

D:\jlink-example>tree /a /f
Folder PATH listing for volume Data
Volume serial number is 68F9-EDFA
D:.
+---out
|
|
module-info.class
|
|
|
\---com
|
\---logicbig
|
\---example
|
Test.class
|
\---src
|
module-info.java
|
\---com
\---logicbig
\---example
Test.java

Let's run to see whether our application is working as expected:
D:\jlink-example>java --module-path out --module test.example/com.logicbig.example.Test
Oct 11, 2018 6:15:16 PM com.logicbig.example.Test main
INFO: Running test application..

The dependent modules
Let's use jdeps command to see the dependent modules:
D:\jlink-example>jdeps --module-path out -s --module test.example
test.example -> java.base
test.example -> java.logging

Creating runtime image with jlink
General jlink command:
jlink --module-path <module-path> --add-modules <comma-separated-module-names> --output
<target-directory>

We just need to include our main modules for <comma-separated-module-names>, all other modules the
main modules depend on will automatically be included.
Let's continue with our example application and create runtime image for it:
D:\jlink-example>jlink --module-path D:\java\jdk-11\jmods;out --add-modules
test.example --output build

In above command we also included D:\java\jdk-11\jmods for --module-path, so that the
required JDK modules (in our example: java.base and java.logging) can be resolved and included
in the output image. The generated image in 'build' folder:
D:\jlink-example\build>tree /a /f
Folder PATH listing for volume Data
Volume serial number is 68F9-EDFA
D:.
|
release
|
+---bin
|
|
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

|
|
api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
|
|
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
|
|
api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
|
|
api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
|
|
api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
|
|
api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
|
|
java.dll
|
|
java.exe
|
|
javaw.exe
|
|
jimage.dll
|
|
jli.dll
|
|
keytool.exe
|
|
msvcp140.dll
|
|
net.dll
|
|
nio.dll
|
|
ucrtbase.dll
|
|
vcruntime140.dll
|
|
verify.dll
|
|
zip.dll
|
|
|
\---server
|
jvm.dll
|
+---conf
|
|
logging.properties
|
|
net.properties
|
|
|
\---security
|
|
java.policy
|
|
java.security
|
|
|
\---policy
|
|
README.txt
|
|

|
+---limited
|
|
default_local.policy
|
|
default_US_export.policy
|
|
exempt_local.policy
|
|
|
\---unlimited
|
default_local.policy
|
default_US_export.policy
|
+---include
|
|
classfile_constants.h
|
|
jni.h
|
|
jvmti.h
|
|
jvmticmlr.h
|
|
|
\---win32
|
jni_md.h
|
+---legal
|
+---java.base
|
|
aes.md
|
|
asm.md
|
|
c-libutl.md
|
|
cldr.md
|
|
COPYRIGHT
|
|
icu.md
|
|
LICENSE
|
|
public_suffix.md
|
|
unicode.md
|
|
zlib.md
|
|
|
\---java.logging
|
COPYRIGHT
|
LICENSE
|
\---lib
|
classlist
|
jrt-fs.jar
|
jvm.cfg
|
jvm.lib
|
modules
|
tzdb.dat
|
tzmappings
|
+---security
|
blacklisted.certs
|
cacerts
|
default.policy
|
public_suffix_list.dat
|
\---server
Xusage.txt

The size of the image (the 'build' folder) is about 40MB as compared to 277MB of the whole JDK 11.

Running application with generated image
We can run our main class from bin folder as follows:
D:\jlink-example\build\bin>java.exe --module test.example/com.logicbig.example.Test
Oct 11, 2018 6:15:31 PM com.logicbig.example.Test main
INFO: Running test application..

In above command 'java.exe' is the one which is included in bin folder, not the one on the classpath.

Using launcher option
--launcher command=moduleName/mainClass option of jlink can be used to create a
'launcher script' to run our application:
Let's use this option for our above example:
D:\jlink-example>rmdir /S /Q build
D:\jlink-example>jlink --launcher test-app=test.example/com.logicbig.example.Test
module-path D:\java\jdk-11\jmods;out --add-modules test.example --output build

--

It created two launcher scripts test-app (for linux) and test-app.bat (for windows).
The content of test-app.bat
@echo off
set JLINK_VM_OPTIONS=
set DIR=%~dp0
"%DIR%\java" %JLINK_VM_OPTIONS% -m test.example/com.logicbig.example.Test %*

Let's run the script:
D:\jlink-example\build\bin>test-app.bat
Oct 11, 2018 6:15:41 PM com.logicbig.example.Test main
INFO: Running test application..

Strange, Java modules can have version info at runtime !?
Although version information is not supported in de module source code, there are methods on the Module
API to retrieve versions:



module.getDescriptor().version() which returns e.g. ‘9’ in the case of java.base
module.getDescriptor().requires().compiledVersion() which returns the version of a ‘requires’ clause

Then how do these properties get a value?
Adding a module version @ jar time
As it is not possible to put a version in the source code of a module, it cannot be compiled into it. It can be
added to the jar when packaging the module. The –module-version option should be used with the jar
command:
jar --update --module-version 1.0.0 --file jar-to-update-with-version.jar -C classes/ .

Using maven, at the moment of writing, the maven-jar-plugin does not yet support this. We can use the
exec-maven-plugin to update the jar packaged by the maven-jar-plugin with the maven ${project.version} as
follows:
....

Next to some modules we created ourselves, also the jdk modules like java.base and even spring includes
the version.

‘requires’ gets a version @ compile time
It is less clear how and when also the version for a requires is filled in. The name of the method
compiledVersion() provides the hint that it is done at compile time. But if it is not possible to add it in
source code, how can it be filled in?
As it turns out, when a module with a requires is compiled against another module which has had its
version added to the jar’s module-info.class, then the requires.compiledVersion() also gets that version
in the byte-code.
So as long as modules include their version, then requires clauses on it will also get it.

https://devcreativity.wordpress.com/2017/12/29/semantic-versions-in-java-9-modules-asa-safety-net/

https://www.baeldung.com/jlink
https://dzone.com/articles/project-package-organization

