
               

 

REJESTRACJA KONTA NA PLATFORMIE STREAM1 DO NADAWANIA WYDARZENIA NA ŻYWO: 

Szanowni Państwo! 

 

Zapraszamy do współpracy partnerskiej w projekcie Stream1 w ramach wspólnych działań Stream1 z portalem 

Niezalezna.pl. Stream1 to telewizja internetowa, która opiera się w większości na relacjach na żywo, 

nadawanych ze smartfonów. Umożliwia to aplikacja Stream1, opracowana przez naszych programistów. 

Naszym zamiarem jest stworzenie sieci społecznościowych reporterów, którzy będą dostarczać zarówno redakcji 

Stream1, a przez to portalowi niezalezna.pl, ciekawych treści. Interesuje nas każdy materiał na żywo, który jest 

interesujący, sensacyjny lub po prostu dotyczy wydarzenia, które nie jest obiektem zainteresowania innych 

mediów. Każdy może zostać naszym reporterem – to bardzo proste. Poniżej opisaliśmy, jak założyć konto na 

portalu Stream1 i móc nadawać relacje ze smartfonów. Ważne, by kroki te wykonać właśnie w podanej 

kolejności. 

UWAGI TECHNICZNE (minimum techniczne wymagane do nadawania transmisji): 

1. Aplikacja Stream1 działa na smartfonach z systemami operacyjnymi Android (modele Samsung, Sony, 

LG, itd.) oraz na iPhone’ach od modelu 4S w górę. Aplikacja nie działa na smartfonach z systemem 

operacyjnym Windows. 

2. Nadawanie przez smartfon odbywa się przez łącze Wi-Fi lub przez sieć komórkową. Aby relacja przez 

WiFi doszła do skutku, łącze musi być stabilne i dość szybkie. W przeciwnym wypadku transmisja 

będzie się rwała.  

Jeśli chodzi o nadawanie prze sieć komórkową, możliwe jest ono wówczas, gdy smartfon ma siłę 

sygnału co najmniej LTE/3G (co zwykle widać pod górną krawędzią ekranu każdego smartfona). 

 

CO ZROBIĆ, BY MÓC NADAWAĆ RELACJĘ LIVE ZE SMARTFONA? 

REJESTRACJA 

1. Na pierwszy miejscu należy zarejestrować się na portalu www.stream1.pl W tym celu wchodzimy na 

portal i w prawym górnym rogu wyszukujemy ikonkę sylwetki ludzkiej twarzy na niebieskim tle. 

Klikamy na ikonkę i rozwija się chmurka z dwiema opcjami: „Zaloguj się” „Zarejestruj się”. NIE 

KLIKAMY NA „ZALOGUJ SIĘ”, ALE NA „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Otwiera się okno do rejestracji. 

Dla posiadaczy konta na Facebooku rejestrację można przeprowadzić klikając na klawisz „Facebook”. 

Dla tych, którzy nie mają konta na Facebooku, jest opcja rejestrowania przez e-mail (prawa strona okna 

rejestracji). Wprowadzamy nazwę użytkownika, następnie email (musi być istniejący, nie zaś fikcyjny), 

oraz hasło (odpowiadające istniejącemu adresowi email, a nie fikcyjne). Po wprowadzeniu tych danych 

trzeba jeszcze zaznaczyć okienko przy tekście „Akceptuję regulamin serwisu”. Teraz klikamy niebieski 

klawisz „Zarejestruj”. 

2. Po wykonaniu powyższych czynności na podany w oknie rejestracji email zostanie wysłana wiadomość 

zawierająca link. Należy kliknąć w ten link. 

3. Kliknięcie na link przekierowuje do strony głównej serwisu Stream1.  

LOGOWANIE 

4. Ponownie w prawym górnym rogu wyszukujemy ikonkę sylwetki ludzkiej twarzy na niebieskim tle. 

Klikamy na ikonkę i rozwija się chmurka z dwiema opcjami: „Zaloguj się” „Zarejestruj się”. NIE 

KLIKAMY NA „ZAREJESTRUJ SIĘ”(rejestrację mamy już za sobą), ALE NA „ZALOGUJ SIĘ”. 

Otwiera się okno do logowana. Dla posiadaczy konta na Facebooku logowanie można przeprowadzić 

klikając na klawisz „Facebook”. Dla tych, którzy nie mają konta na Facebooku, jest opcja logowania 

przez e-mail lub nazwę użytkownika (prawa strona okna logowania). Wprowadzamy nazwę 

użytkownika lub email (te podane podczas rejestracji) oraz hasło (podane podczas rejestracji) i klikamy 

przycisk „Zaloguj”. 

http://www.stream1.pl/


5. Następuje przekierowanie do naszego konta w serwisie Stream1. Jako że jeszcze nie zrobiliśmy żadnej 

transmisji, duże okno po lewej stronie jest puste (czarne). 

 

INSTALACJA APLIKACJI STREAM1 DO NADAWANIA RELACJI NA ŻYWO 

6. Teraz należy zostawić na chwilę nasze konto w Stream1 i zainstalować aplikację Stream1 do nadawania 

na żywo na naszym smartfonie. 

1. DLA SMARTFONÓW Z SYSTEMEM OPERACYJNYM ANDROID: Należy wejść z 

telefonu do sklepu z aplikacjami (nazywa się „Sklep Play” lub „Google Play”), w 

wyszukiwarce wpisać Stream1 (bez spacji między „Stream” a „1”), odnaleźć aplikację 

Stream1 (jej ikona to czarna jedynka arabska z niebieskim otokiem) i wybrać opcję zainstaluj. 

Po tej czynności smartfon sam zainstaluje aplikację. GOTOWE! 

2. DLA SMARTFONOW Z SYSTEMEM OPERACYJNYM iOS (czyli dla iPhone’ów): Należy 

wejść do sklepu z aplikacjami (nazywa się App Store), w wyszukiwarce wpisać Stream1 (bez 

spacji między „Stream” a „1”), odnaleźć aplikację Stream1 (jej ikona to czarna jedynka 

arabska z niebieskim otokiem) i wybrać opcję zainstaluj. Po tej czynności smartfon sam 

zainstaluje aplikację. GOTOWE! 

DOSTOSOWANIE KONTA NA PORTALU stream1.pl 

7. Wracamy do komputera i znów jesteśmy na naszym koncie na portalu stream1.pl. Znów wyszukujemy 

ikonkę sylwetki ludzkiej twarzy na niebieskim tle. Klikamy na ikonkę i rozwija się chmurka z opcjami: 

„Mój Profil”, „Wiadomości”, „Kanał S1”, „Wyloguj się”. 

8. Po wejściu na „Mój profil” możemy załadować do naszego konta wybrane przez nas zdjęcie, tzw. 

avatar lub zmienić naszą nazwę. 

NADAWANIE NA ŻYWO – ZE SMARTFONA 

9. Jesteśmy gotowi do nadawania na żywo. Jeśli spełnione są warunki techniczne podane na wstępie tej 

instrukcji, to relacja się uda. 

10. Wchodzimy do aplikacji Stream1 w telefonie. Otwiera się okno logowania. Podajemy login i hasło, 

takie, jakie podawaliśmy podczas logowania do naszego konta na portalu stream1.pl (patrz pkt 4).  

11. Uwaga dotyczy tylko posiadaczy iPhone’ów: pojawia się białe pole, a w jego lewym górnym rogu 

kursor migający przed zwrotem „Podaj tytuł materiału”, a w prawym górnym rogu niebieską czcionką 

napisane „Done”. Nic z tym nie robimy, wciskamy po prostu „Done”. 

12. Otwiera się widok aplikacji do nadawania. Po prawej jego stronie jest duży czerwony przycisk 

nadawania, w lewym górnym rogu informacja „GOTOWY”. Po wciśnięciu dużego czerwonego 

przycisku informacja w lewym górnym rogu na chwilę zmienia się na „ŁĄCZENIE”, by potem zmienić 

się na „NADAWANIE”, a czerwone dotychczas wypełnienie dużego przycisku znika, ustępując 

miejsca licznikowi czasu transmisji. W ten sposób nadajemy relację na żywo na nasze konto na portalu 

stream1.pl. Ważne – Smartfon należy trzymać jedynie poziomo.  

PODGLĄD NASZEJ RELACJI 

13. Aby mieć podgląd tego, co akurat nadajemy, patrzymy na nasze konto na portalu stream1. Warunkiem 

oglądania relacji jest pozostanie zalogowanym na portalu stream1.pl. Nasza relacja będzie widoczna w 

dużym oknie po lewej stronie. O tym, że idzie transmisja na żywo, świadczy napis „LIVE” w lewym 

górnym rogu okna. 

14. Aby zakończyć transmisję, wystarczy w telefonie ponownie kliknąć w duży przycisk po prawej stronie. 

Licznik czasu transmisji znika, a przycisk wypełnia się czerwonym kolorem. Informacja w lewym 

górnym rogu zmienia się ponownie z „NADAWANIE” na „GOTOWY”. 

CO NAGRALIŚMY? 

15. Po zakończeniu transmisji, po upływie kilku chwil, nadana przez nas relacja zmienia się w film. 

Pojawia się on w tym oknie na naszym koncie na portalu stream1.pl, w którym podglądaliśmy naszą 

niedawną relację na żywo. 

16. Jeśli chodzi o nazywanie filmów, to każdy po zalogowaniu posiada możliwość edytowania tytułów 

swoich nagrań. Wystarczy odnaleźć dany materiał i kliknąć napis „Edytuj” umieszczony pod prawym, 

dolnym rogiem wideo. W oknie, które pojawi się na ekranie można zmienić nazwę oraz dodać krotki 

opis filmu (pojawi się wtedy pod tytułem materiału). 



17. Pod każdym materiałem znajduje się również przycisk „Rekomenduj redakcji” - jest to forma promocji 

danego filmu, dzięki czemu nasza redakcja szybciej zobaczy wartościowy materiał. Pamiętajcie, że 

jeżeli udało wam się nagrać coś sensacyjnego lub po prostu ciekawego, możecie również napisać do nas 

w tej sprawie maila na adres redakcja@stream1.pl 

18. Proszę o każdej dla klubu imprezie, która będzie podlegała transmisji informować portal niezalezn.pl na 

adres p.kotomski@niezalezna .pl, najlepiej dobę przed transmisją. Wtedy jest szansa, że transmisja 

będzie pokazywana na niezależnej.  
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