
Mechanizm routingu



 URL (Uniform Resource Locator) – unikalny identyfikator 
wskazujący lokalizację zasobu sieciowego.

 URI (Uniform Resource Identyficatior) – unikalny 
identyfikator zasobu sieciowego.

Standardowo URI strony www (np. http://www.onet.pl) jest 
utożsamiany z jej URL.

Przykładowe URI (tożsame z URL)
http://www.tomaszx.pl/zajecia/systemy-sieciowe/
http://www.google.com/search?q=systemy+wielowarstowe&

ie=utf-8&oe=utf-8
Rozróżnienie URI i URL jest istotne m. in. z punktu widzenia 

tzw. sieci semantycznej (Semantic Web). Wiedza ludzka 
powinna być zapisana w ustandaryzowanym formacie, a 
każdy zapis ma swój jednoznaczny identyfikator, 
odnoszący się do bytów rzeczywistych i abstrakcyjnych.

http://www.onet.pl/
http://www.tomaszx.pl/zajecia/systemy-sieciowe/
http://www.google.com/search?q=systemy+wielowarstowe&ie=utf-8&oe=utf-8


 URL – interfejs zasób <=> użytkownik
Wady tradycyjnych URL:
o Link postaci test.pl/?id=5&shva=1 nie mówi nic na 

temat zasobu na jaki wskazuje.
o Ujawniają wewnętrzną strukturę aplikacji – możliwe 

ryzyko bezpieczeństwa.
Mechanizm routingu – dedykowany framework

wbudowany w Symfony, służący zarządzaniu 
wewnętrznymi i zewnętrznymi URL’ami. 

Gdy przychodzi żądanie wyświetlenia danej strony 
mechanizm routingu parsuje URL’a i konwertuje go 
na wewnętrzny identyfikator URI.

/ad/show/id/1 ad/show?id=1



 Generalnie wewnętrzne URI są projektowane 
według następującego wzorca:

MODULE/ACTION?key=value&key_1=value_1&...

W przykładowym URI:

/ad/show/id/1

ad – nazwa modułu,

show – nazwa akcji,

id/1 - parametr

Routing jest mechanizmem dwukierunkowym –
zmiana URLi nie niesie ze sobą konieczności 
zmiany wewnętrznej implementacji URI. 

W szablonie index.html.twig:
{{ path('ens_job_show', { 'id': entity.id }) }}



 Przyporządkowanie URI  URL jest definiowane w pliku 
konfiguracyjnym routing.yml. Plik ten opisuje tzw. ścieżki.

 Każda ścieżka ma swoją nazwę (np. ens_stud_ad_homepage), 
wzorzec w postaci wyrażenia regularnego i ewentualne 
parametry (/hello/{name}).

 Podczas żądania dostępu do zasobu, mechanizm routingu
próbuje dopasować wzorzec do adresu URL.

 Kolejność ścieżek jest bardzo ważna!
Pierwsza ścieżka która zostanie dopasowana – wygrywa.

ścieżki

Proszę sprawdzić co robi: http://localhost:8080/hello/Tomek





Proszę zmodyfikować plik app/config/routing_dev.yml
aby wyglądał następująco:



 Proszę modyfikować plik 
src\Ens\StudAdBundle\Resources\config\routing.yml, 
aby wskazywał na stworzony uprzednio moduł ad:



 Zmieniamy 
src/Ens/StudAdBundle/Resources/views/layout.html.twig
by korzystał z nowej ścieżki:

 Zmienimy adresy w formacie:
http://localhost:8080/ens_ad/show/id/1

na bardziej przyjazny zapis:
http://localhost:8080/ens_ad/Katowice-

Polska/1/Sprzedam-dyplom

czyli chcemy adres w formacie:

/ens_ad/{location}/{id}/{name}

http://localhost:8080/ens_ad/show/id/1
http://localhost:8080/ens_ad/Katowice-Polska/1/Sprzedam-dyplom
/ens_ad/%7blocation%7d/%7bname%7d
/ens_ad/%7blocation%7d/%7bname%7d
/ens_ad/%7blocation%7d/%7bname%7d
/ens_ad/%7blocation%7d/%7bname%7d


\src\Ens\StudAdBundle\Resources\config\routing\ad.yml

Zmodyfikuj szalbon
\src\Ens\StudAdBundle\Resources\views\Ad\index.html.twig

dodając uwzględnione w ścieżce parametry w funkcji path:

Proszę sprawdzić zmiany w adresie url, klikając na 
szczegóły wybranego ogłoszenia



 Rozwiązanie prawie działa. Ale zamiast:
http://localhost:8080/app_dev.php/ens_ad/Katowice-Polska/1/Sprzedam-dyplom

jest
http://localhost:8080/app_dev.php/ens_ad/Katowice, Polska/1/Sprzedam dyplom

Wynika to z występowania spacji w tytule ogłoszenia „Sprzedam dyplom”. 
Dlatego należałoby stworzyć funkcję naprawczą, która zamieni wszystkie 
znaki nie będące literami bądź cyframi znakiem myślnika (-). 

Proszę otworzyć plik \src\Ens\StudAdBundle\Entity\Ad.php i dopisać 
następujące funkcje:

Dopisz również przed definicją klasy: 

http://localhost:8080/app_dev.php/ens_ad/Katowice-Polska/1/Sprzedam-dyplom
http://localhost:8080/ad/1/Kupie+patelnie


Proszę utworzyć plik src\Ens\StudAdBundle\Utils\Naprawiacz.php
z następującą zawartością:

I wszystko powinno działać jak należy.



 System routingu ma wbudowane mechanizmy do 
walidacji URL. Każda zmienna zdefiniowana we 
wzorcu może zostać poddana walidacji wykorzystując 
wyrażenia regularne. Odpowiada za to sekcja 
requirements.

 Powyższy zapis narzuca wymaganie, aby zmienna id 
była typu numerycznego. W przeciwnym wypadku 
ścieżka nie zostanie dopasowana i następuje próba 
analizy wzorca innej ścieżki.


