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REST API
REST API pro validátor je aktuálně ve vývoji. Na této stránce se postupně bude objevovat dokumentace k API. Díky němu bude možná integrace validátoru do informačních systémů. Uživatel
bude mít možnost získat jednoduchý report, který mu oznámí, zda jím vložený dokument je nebo není platný podle nařízení eIDAS. Podle toho, jak s informacemi bude chtít nakládat bude
poskytnuta možnost vrácení detailního reportu, který bude obsahovat veškeré potřebné informace pro důkladnější zkoumání dokumentu.

Validace
Validátor podporuje ovládání pomocí REST API, umožňující přistupovat k datům na daném endpointu pomocí standardních metod HTTP. Validace dokumentu je volána pomocí metody
POST spolu s daty, které mají být zvalidovány. Pro komunikaci je vyžadována základní HTTP Basic autorizace. Přihlašovací údaje zašleme zájemcům emailem. Po organizacích, které budou
validátor testovat budeme požadovat také kontakt na pověřenou osobu.
Po odeslání requestu server vrátí návratový kód podle toho, jestli skončil úspěšně nebo neúspěšně. Úspěšná validace vrátí HTTP stavový kód 200. Součástí hlavičky odpovědi je i stavové hlášení
v angličtině popisující stavový kód. Hlavička odpovědi může obsahovat i jiné kódy, např. 415 Unsupported Media Type nebo 500 Internal Server Error. Pokud se objeví chyba 415, je třeba
zkontrolovat, že spolu s daty v JSONu je přidána i hlavička Content-Type. Tu je při odesílání požadavku potřeba specifikovat.

Opakovaná kontrola
Pokud si uživatel chce být 100% jist, že testovaný podpis v dokumentu nebyl revokován, doporučuje se provést test validace i za 24 hodin. Certifikační autority jsou totiž povinny vydávat
seznamy revokovaných certifikátů (crl) nejpozději jednou za 24 hodin. Podrobnější informace o této lhůtě se lze dočíst např. na Lupě [https://www.lupa.cz/clanky/eidas-a-elektronicke-podpisy-jevyresen-problem-24-hodin/].

Připojení
Pokud se chcete k validátoru připojit, zašlete nám na eidas@cesnet.cz email s žádostí o přístup k testovacímu účtu. Žádost musí obsahovat
jméno informačního systému
technický kontakt
mobilní číslo pro zaslání hesla přes sms
Odpovědí vám budou přihlašovací údaje k testovacímu účtu.

REST API
Pro automatizovanou práci s validátorem se používá endpoint validateSignature:
https://validator.eidas.cesnet.cz/api/1.0/validateSignature

API přijímá soubory ve formátu base64, které mají být zvalidovány.

Vstup
Volání probíhá pomocí metody POST. API podporuje následující nastavení:
POST https://validator.eidas.cesnet.cz/api/1.0/validateSignature HTTP/2.0
Accept: application/json, application/javascript, text/javascript, text/json
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 7495

Příklad základního requestu na ověření platnosti dokumentu:
curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization:Basic <base64_string>' -i 'https://validator.eidas.cesnet.cz/api/1.0/validateSignature' --data '{
"signedDocument" : {
"bytes" : <enkódovaný soubor v base64>,
"name" : <název souboru>
}
}'

Atributy:
signedDocument: data obsahující soubor k validaci
bytes: data k validaci enkódovaná ve formátu base64
name: název souboru, který bude uživateli zobrazen
Poznámka: Atribut name je nepovinný, ale pro lepší přehlednost při výpisu se doporučuje jeho použití.
Přihlašovací jméno a heslo zájemcům posíláme emailem.

Úplný vstup
Jelikož validace využívá knihovnu DSS, je možné požadavek rozšířit i o další atributy, které knihovna podporuje.
Příklad úplného requestu
curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' 'Authorization:Basic <base64_string>' -i 'https://validator.eidas.cesnet.cz/api/1.0/validateSignature' --data '{
"signedDocument" : {
"bytes" : <enkódovaný soubor v base64>,
"digestAlgorithm" : <hashovací funkce>,
"name" : <název souboru>
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},
"originalDocuments" : [ {
"bytes" : <enkódovaný soubor v base64>,
"digestAlgorithm" : <hashovací funkce>,
"name" : <název souboru>
} ],
"policy" : <politika>,
"signatureId" : <id podpisu>}
}'

Atributy:
signedDocument: data obsahující soubor k validaci
bytes: data k validaci enkódovaná ve formátu base64
digestAlgorithm: podporované formáty jsou SHA384, SHA1, SHA256, RIPEMD160, SHA512, WHIRLPOOL, SHA3_384, MD2, SHA3_224, SHA3_512, SHA224,
SHA3_256, MD5
name: název souboru
originalDocuments: původní dokument
bytes: data ve formátu base64
digestAlgorithm: algoritmus (viz výše)
name: název souboru
policy použitá politika (výchozí je nejpřísnější vycházející z nařízení eIDAS)
signatureId unikátní identifikační číslo podpisu

Výstup
Výstupem je json obsahující výsledek rychlé validace, diagnostická data, jednoduchý a podrobný report.
Hlavička odpovědi při úspěšné validaci:
HTTP/2.0 200 OK
date: Mon, 30 Sep 2019 10:39:40 GMT
content-type: application/json;charset=UTF-8
transfer-encoding: chunked
{
"validationReportaDataHandler": <base64>
"diagnosticData": {
"documentName": "",
"validationDate": 1569839980371,
"containerInfo": null,
"signatures": [],
"usedCertificates": [],
"trustedLists": [],
"listOfTrustedLists": null
},
"simpleReport": {
"validationTime": 1569839980371,
"documentName": "",
"validSignaturesCount": 0,
"signaturesCount": 1,
"containerType": null,
"signature": []
},
"detailedReport": {
"signatures": [],
"certificate": null,
"basicBuildingBlocks": [],
"tlanalysis": []
},
"quickReport": "TOTAL_PASS"
}

Atributy:
validationReportaData: validační data zakódovaná ve formátu base64
diagnosticData: diagnostická data, neboli všechna použitá a statická data
simpleReport: jednoduchý report, který obsahuje shrnutí detailního reportu, uživatelský přívětivější
detailedReport: podrobný report, který je výsledkem použití validace na diagnostická data
quickReport: jednoslovný report, který bere hodnotu z jednoduchého reportu - může nabývat hodnot TOTAL_PASS, INTERMEDIATE, TOTAL_FAIL
Poznámka: Výchozí atributy mohou být v průběhu vývoje rozšířeny.

Status
Pro testovací účely je vytvořena URL, která přijímá metodu GET a vrací status aplikace. Pokud volání skončí úspěšně a REST API běží, vrátí json ve tvaru {„status“:„UP“}.
https://validator.eidas.cesnet.cz/api/1.0/status

Pro její správné zobrazení je také zapotřebí Basic autorizace.
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