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Validátor ZAF

https://validatorzaf.github.io/zaf/

 Aplikace pro kontrolu SIP balíčků z ESSS dle Nár. standardu, analytický nástroj, 

bez formální garance shody s validátorem NA

 Autory současné aplikace Stanislav Bečvář, Petr Pytelka a Karel Žáček

 Reakce na aktuální možnosti validátoru NA, potřeba využít validátor v provozu 

– hromadné testování (test, produkce)

https://validatorzaf.github.io/zaf/


ZAF – zpracování archivních formátů

 Licence Apache 2.0

 Společný vývoj Archivu hl. m. 
Prahy, LightComp v.o.s. a Archivu 
UK, uzavřené Memorandum

 Od r. 2015 nasazen v Archivu hl. 
m. Prahy, od roku 2021 v Archivu 
UK a v ESSS UK



Odlišnosti oproti řešení NA

 Samostatně opensource dostupná aplikace včetně zdrojových kódů

 Lze zapojit jako knihovnu do vlastního systému (např. integrovat do ESSS, 
digitálního archivu)

 Rozhraní příkazového řádku

 Dávkové zpracování

 Strojově i lidsky čitelný výsledek validace, vysvětlení chyby a odkaz na předpis, 
lokalizace chyby v rámci SIP



Dostupný na 

https://github.com/validatorzaf/zaf



Zveřejněná dokumentace

https://validatorzaf.github.io/zaf/doc/



Validační pravidla

 115 validačních pravidel, 

 Obsah škodlivého kódu

 Kontrola datové struktury

 Kontrola znakové sady

 Kontrola správnosti XML

 Kontrola jmenných prostorů

 Kontrola proti schématu

 Logická kontrola obsahu (včetně formátů)

 Pravidla aplikována podle typu SIP



Dokumentovaná a zveřejněná 

validační pravidla



443 ukázkových balíčků pro jednotlivá 

pravidla



Výstupy validace (ukázka) – pravidlo 

60, chyba



Funkce validátoru a technické 

možnosti

 Nenáročný na provoz, možné integrovat do jiných aplikací

 Testování dávek stovek tisíc SIP

 Postupná validace podle jednotlivých sad pravidel 

 OS Microsoft Windows, GNU/Linux, OS X nebo Oracle Solaris

 Java 1.8 a vyšší



Další rozvoj

 Náhrada Apache Tika formátovým identifikačními nástroji Siegfried/Droid

 Doplnění API pro dávkové zpracování zapojenými nástroji

 Doplnění dalších pravidel

 Reakce na případné novelizace NSESSS



Možní uživatelé

 Zřizovatelé digitálních archivů

 Archiváři testující skartace z ESSS

 Původci provozující ESSS, digitální správní archivy a spisovny

 Vývojáři a dodavatelé ESSS



Možnosti spolupráce

 Uvítáme využití dalšími uživateli, zpětnou vazbu, hlášení chyb

 Testování i vývoj (optimalizace, refaktorizace)

 Metodická spolupráce (zpřesňování pravidel, tvorba nových)



DĚKUJEME ZA POZORNOST!

 petr.cajthaml@ruk.cuni.cz

 tomas.dvorak@praha.eu

 petr.pytelka@lightcomp.cz

 zdenek.vasek@ruk.cuni.cz
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