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Udostępnione rodzaje API

1. Zamawianie danych archiwalnych
Analogiczne do API DHuS, zgodne z definicjami
OData/OSearch.

2. Dostęp do danych bieżących
Bezpośredni dostęp do zgromadzonych zasobów przez API
opisane w standardzie OpenAPIv3.

3. Wizualizacja produktów
Zgodne z WMS (Web Map Service) v1.3.0, umożliwia
wizualizację zgromadzonych zasobów.
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Jak korzystać z API Sat4Envi
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Autoryzacja

Dostęp do wszystkich API autoryzowany jest na 
podstawie tokena API.

Uzyskany token powinien zostać przesłany z każdym 
requestem jako nagłówek:

Authorization: Bearer <token>



www.mapadotacji.gov.pl

Autoryzacja

Token może być uzyskany albo przez interfejs webowy: 
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Autoryzacja

Albo przez endpoint autoryzacyjny 
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API 3.
Wizualizacja produktów

Udostępnione jest API WMS (Web Map Service), które 
zawiera wizualizowalne produkty jako warstwy z 
wymiarem czasowym.

Przykład użycia przy pomocy QGIS:
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API 3.
Wizualizacja produktów

Udostępnione jest API WMS (Web Map Service), które 
zawiera wizualizowalne produkty jako warstwy z 
wymiarem czasowym.

Przykład użycia przy pomocy curl:
curl 'https://dane.sat4envi.imgw.pl/wms?
SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image
%2Fpng&LAYERS=main%3Asentinel_2_l1c&TIME=2021-02-
25T09%3A30%3A29Z&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG
%3A3857&BBOX=2504688.542848654%2C6261721.357121639%2C3130
860.678560818%2C6887893.4928338025'
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API 2.
Dostęp do danych bieżących

Dostęp do danych bieżących oparty jest o API opisane w 
formacie OpenAPIv3 i udostępnione do przeglądania przy 
użyciu narzędzia Swagger UI.
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API 2.
Dostęp do danych bieżących

Dostęp do danych bieżących oparty jest o API opisane w 
formacie OpenAPIv3 i udostępnione do przeglądania przy 
użyciu narzędzia Swagger UI.

Przykład użycia za pomocą curl:
curl 'https://dane.sat4envi.imgw.pl/api/v1/search?
productType=Sentinel-1-GRDH&sensingFrom=2021-02-
15T00%3A00%3A00Z&sensingTo=2021-02-16T00%3A00%3A00Z'
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[
  {
    "id": 6370037,
    "productId": 1,
    "sceneKey": "Sentinel-1/GRDH/2021-02-15/S1B_IW_GRDH_1SDV_20210215T170010_20210215T170035_025620_030DA6_C7FB.scene",
    "footprint": "POLYGON((9.18397 54.08509,13.16753 54.5016,13.55415 53.00741,9.7074 52.5942,9.18397 54.08509))",
    "artifacts": [
      "metadata",
      "thumbnail",
      "manifest",
      "checksum",
      "RGBs_8b",
      "RGB_16b",
      "quicklook",
      "product_archive"
    ],
    "metadataContent": {
      "format": "COG",
      "schema": "Sentinel-1.metadata.v1.json",
      "polygon": "54.085094,9.183971 54.501598,13.167530 53.007408,13.554153 52.594196,9.707404",
      "spacecraft": "Sentinel-1B",
      "sensor_mode": "IW",
      "polarisation": "Dual VV/VH",
      "product_type": "GRDH",
      "sensing_time": "2021-02-15T17:00:10.286935+00:00",
      "ingestion_time": "2021-02-15T17:18:47.000000+00:00",
      "processing_level": "1",
      "relative_orbit_number": "44"
    },
    "timestamp": "2021-02-15T17:00:10.286935Z",
    "hasZipArtifact": true
  },
  {
    "id": 6370036,
    ... 

API 2.
Dostęp do danych bieżących
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API 1.
Zamawianie danych archiwalnych

Wspieramy dwie funkcjonalności:
 Wyszukiwanie (OSearch)

 Pobieranie danych (OData)

Ich pełny opis wraz z przykładami z użyciem wget i curl 
znajduje się pod https://dane.sat4envi.imgw.pl/howto.
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