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UDOSTĘPNIANIE MEDIÓW LOKALNYCH PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ  

Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI WEBRTC 

 

Wprowadzenie nowej wersji standardu języka HTML, HTML 5, zaowocowało szeregiem nowych możliwości. Strony WWW 

otrzymały, między innymi, możliwość odtwarzania informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym za pomocą wewnętrznych 

odtwarzarek przeglądarki (na podobnej zasadzie, na jakiej dotychczas wyświetlane były, np., obrazy), a nie za pomocą ze-

wnętrznych obiektów osadzanych na stronie. Dzięki szerszemu niż dotychczas zastosowaniu języka JavaScript zwiększono 

również funkcjonalność takiego odtwarzania. Jednym z przykładów zwiększonej funkcjonalności jest technika WebRTC umoż-

liwiająca, między innymi, budowę stron WWW z elementami funkcjonalnymi odpowiadającymi w pełni interaktywnym aplika-

cjom multimedialnym. Budowa systemu monitoringu, dla którego interfejsem użytkownika jest strona WWW, kontakt z ewentu-

alnym kontrahentem za pomocą (wideo)telefonu uruchamianego wprost na stronie WWW firmy czy kontakt (wideo)telefoniczny 

klienta z biurem obsługi za pomocą strony (zamiast, jak dotychczas, z wykorzystaniem czatu) to tylko niektóre z potencjalnych 

zastosowań tej techniki. W artykule omówiony został fragment WebRTC odpowiedzialny za udostępnianie mediów lokalnych 

(audio i wideo) przeglądarce WWW. Pokazano sposób realizacji takiego udostępniania za pomocą funkcji getUserMedia. 

Algorytm udostępniania omówiono na przykładzie podglądu obrazu z kamery internetowej. 

 

WSTĘP 

Pojawienie się języka HTML w wersji 5 stanowiło swoistą rewo-
lucję w technikach multimedialnych zorientowanych na przeglądarkę 
WWW. Do obowiązującego dotychczas standardu języka dodano, 

między innymi, dwa znaczniki (ang. tag), <audio> i <wideo>, 

które pozwoliły na odtwarzanie, odpowiednio, dźwięku i filmu wideo 
(w tym: wraz ze skojarzonym z nim dźwiękiem) z zasobów lokalnych 
i zdalnych. Wzrosła również rola języka skryptowego JavaScript, 
który w HTML 5 został użyty do budowy szeregu interfejsów pro-
gramistycznych aplikacji (ang. Application Programming Interface, 
API) oraz interfejsów użytkownika (ang. user interface, UI). 

Znaczniki <audio> i <video> posiadają szereg parame-

trów. Najważniejsze z nich to src i type. Pierwszy określa źródło 

(ang. source, src) materiału dźwiękowego lub filmowego, drugi jego 
format (typ, ang. type) kodowania i kompresji. Źródło materiału 
podawane jest w postaci URL do zasobu. Format materiału kodo-
wany jest zgodnie ze standardem MIME (ang. Multipurpose Internet 
Mail Extensions). Ze względu na problemy natury formalno-prawnej 
(m.in. ochronę praw patentowych) liczba dostępnych kodeków audio 
i wideo jest obecnie ograniczona do trzech formatów audio (MP3, 
Ogg i Wav) oraz trzech formatów wideo (MP4, WebM i Ogg). 

Same znaczniki <audio> i <wideo> pozwalają na odtwa-

rzanie materiału multimedialnego z pliku udostępnionego na kompu-
terze lokalnym lub zdalnym, jak również na sterowanie odtwarza-
niem na podstawowym poziomie oraz na zbieranie podstawowych 
statystyk. Bardziej zaawansowane funkcjonalności wymagają do-
datkowo napisania odpowiednich skryptów języka JavaScript. Ja-
vaScript, dzięki technice WebRTC1 [5], umożliwia także obsługę w 
przeglądarce transmisji "na żywo" z mikrofonu internetowego i 

                                                 
1 Złożenie angielskiego słowa Web (tu oznaczającego usługę World-Wide Web, 
WWW) oraz akronimu RTC, pochodzącego od angielskiego Real-Time Communica-
tions, komunikacja w czasie rzeczywistym. Nazwa WebRTC oznacza usługę WWW 
zdolną do przesyłania i odtwarzania w przeglądarce informacji multimedialnej w 
czasie rzeczywistym. 

kamery internetowej. WebRTC zapewnia przechwytywanie strumie-
ni audio i wideo, przesyłanie ich (lokalnie lub przez sieć) i odtwarza-
nie w przeglądarce z zachowaniem pełnej interaktywności. 

Technika WebRTC pozwala na obsługę przesyłanych na żywo 
multimediów z wykorzystaniem przeglądarki WWW jako uniwersal-
nego interfejsu użytkownika. Multimedia są udostępniane przeglą-
darce przez użytkownika (rozumianego podwójnie: jako osoba oraz 
komputer), przeglądarka zaś może otrzymaną informację multime-
dialną wyprowadzić na urządzenia wyjściowe albo udostępnić in-
nemu użytkownikowi, albo jedno i drugie. Technika WebRTC jest 
przeznaczona do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych. 
Jej potencjalne aplikacje to, między innymi, systemy monitoringu i 
telewizji przemysłowej IP, systemy telefonii i wideotelefonii, jak 
również systemy audio- i wideokonferencyjne. 

Niniejszy artykuł opisuje sposób udostępniania mediów lokal-
nych przeglądarce obsługującej technikę WebRTC. Udostępnianie 
takie jest pierwszym etapem każdego z wyżej wymienionych zasto-
sowań. Udostępniać można zarówno urządzenia zintegrowane z 
systemem komputerowym (np. mikrofon telefonu komórkowego, 
kamerę notebooka), jak również urządzenia zewnętrzne, podłączo-
ne za pośrednictwem portu USB. 

Artykuł składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy oma-

wia funkcję getUserMedia, pozwalającą na przechwytywanie 

generowanych na żywo multimediów z poziomu lokalnego kompute-
ra. Rozdział drugi przedstawia sposób realizacji udostępnienia 
medium lokalnego (lub mediów lokalnych). Rozdział trzeci omawia 
przykładową realizację podglądu obrazu z kamery lokalnej. 

1. POZYSKIWANIE MEDIÓW LOKALNYCH  

Do pozyskiwania informacji multimedialnej z urządzeń (prze-
tworników audio i/lub wideo) podłączonych do komputera użytkow-

nika służy funkcja getUserMedia. Pozyskiwaniu podlega in-

formacja pobierana z dwóch urządzeń wejściowych - co najwyżej 
jednej kamery oraz co najwyżej jednego mikrofonu. Udostępnienie 
lokalnej kamery i/lub mikrofonu chronione jest oknem dialogowym. 
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Użytkownik każdorazowo proszony jest o wyrażenie zgody na ich 
użytkowanie. Jeżeli system komputerowy posiada więcej, niż jedną 
kamerę, użytkownik może zostać poproszony o wybór aktywnego 
urządzenia (np. przedniej i tylnej kamery w telefonie komórkowym). 
Wyboru aktywnego urządzenia można też dokonać wcześniej, na 
etapie tworzenia skryptu języka JavaScript. 

Wyrażenie zgody na użytkowanie urządzenia wejściowego 
skutkuje wywołaniem funkcji sukcesu, zaś brak takiej zgody (po-
dobnie, jak fizyczny brak urządzenia lub brak dostępności urządze-
nia) wywołaniem funkcji porażki. Funkcje sukcesu i porażki definiują 
reakcję WebRTC na, odpowiednio, zgodę i brak zgody użytkownika 
(brak dostępności urządzenia). 
 

Tab. 1. Konfigurowalne parametry udostępnianego materiału audio 
Nazwa parametru Opis  Przykładowe wartości 

audio 

obecność ścieżki 
audio lub parametry 
ścieżki 

audio: false 

audio: true 

audio: { volume: 0 } 

volume siła głosu (dźwięku) volume: 0.5 

sampleRate 
częstotliwość prób-
kowania (w Hz) 

sampleRate: 8000 

sampleSize rozmiar próbki (w b) sampleSize: 8 

echoCancellation 
kasowanie echa (po 
stronie przeglądarki) 

echoCancellation: 

              true 

latency 
opóźnienie przetwa-
rzania2 (w s) 

latency: 0.5 

channelCount liczba kanałów audio channelCount: 1 

 
W terminologii WebRTC, strumień danych multimedialnych 

(ang. media stream) dzieli się na ścieżki (ang. media track) audio i 
wideo. Parametry strumienia lub ścieżki podawane są w postaci listy 
ograniczonej nawiasami klamrowymi. Elementem listy jest para 
parametr i wartość parametru. Separatorem elementów pary jest 
dwukropek, a separatorem elementów listy jest przecinek. Najważ-
niejsze parametry, z podziałem na audio i video, zostały zamiesz-
czone w tabelach 1 i 2. Szerzej na temat parametrów strumienia i 
ścieżki zainteresowany czytelnik znajdzie w [3]. 
 
Tab. 2. Konfigurowalne parametry udostępnianego materiału wideo 

Nazwa parametru Opis  Przykładowe wartości 

video 

obecność ścieżki 
wideo lub parame-
try ścieżki 

video: false 

video: { width: 1024, 

         height: 768 } 

width 
szerokość obrazu  
(w pikselach) 

width: 800 

height 
wysokość obrazu  
(w pikselach) 

height: 600 

aspectRatio 
współczynnik 
proporcji obrazu 

aspectRatio: 1.333 

frameRate 
częstotliwość klatek 
filmowych (w Hz) 

frameRate: 25 

facingMode 
wybór kamery 
(łańcuch znaków) 

facingMode: "user"3  

facingMode: "environment"4 

 

Funkcja getUserMedia wymaga podania jedynie parame-

trów strumienia. Istnieją dwa parametry strumienia, audio oraz 

video, które mogą przyjmować wartości true (dana ścieżka 

wchodzi w skład strumienia) albo false (dana ścieżka nie wcho-

dzi w skład strumienia). Jeżeli ścieżka audio lub wideo wchodzi w 
skład strumienia, można ją skonfigurować za pomocą listę wybra-
nych parametrów ścieżki. Lista taka jest zamieszczana opcjonalnie, 

zamiast słowa kluczowego true, a jej obecność jest równoznacz-

na z ustawieniem obecności ścieżki na true. 

                                                 
2 Stosowany głównie do synchronizacji materiału audio i wideo. 
3 przednia kamera (w telefonie komórkowym). 
4 tylna kamera (w telefonie komórkowym). 

W podobny sposób, czyli poprzez podanie listy parametrów, 
można uszczegóławiać parametry ścieżki. Pewne parametry ścieżki 

audio (sampleRate i sampleSize) i ścieżki wideo (width, 

height, aspectRatio i frameRate) mogą mieć wyspe-

cyfikowaną wartość minimalną (parametr min), optymalną (parametr 

ideal) i maksymalną (parametr max). Podobnie, we wszystkich 

przypadkach, można specyfikować parametr exact dla wartości 

wymaganych w sposób dokładny. 
W przypadku parametrów ścieżki możliwe jest również podanie 

listy dopuszczalnych wartości tego parametru. Listy takie podaje się 
w postaci ujętego w nawiasy kwadratowe ciągu liczb lub łańcuchów 
znaków. Elementy ciągu oddzielane są przecinkami. 

2. SPOSÓB REALIZACJI UDOSTĘPNIANIA MEDIÓW 

Zadaniem funkcji getUserMedia jest udostępnianie prze-

glądarce mediów lokalnego użytkownika. Funkcja ta została począt-

kowo zaimplementowana jako metoda obiektu (klasy) Naviga-

tor [1], zawierającego podstawowe informacje na temat przeglą-

darki. Obecnie getUserMedia została formalnie przeniesiona 

do klasy MediaDevices [2], będącej obiektem potomnym klasy 

bazowej Navigator. Obie opisywane metody pełnią tę samą 

rolę, różnią się jednak składnią. 

2.1. Metoda klasy Navigator 

Funkcja getUserMedia jako metoda klasy Navigator 

nie jest już wspierana w technice WebRTC, została jednak nadal 
zachowana ze względu na konieczność utrzymania zgodności ze 
starszymi wersjami WebRTC (tzw. kompatybilności wstecznej, ang. 
backwards compatibility). 

 

 
Rys. 1. Typowy skrypt, sprawdzający, czy przeglądarka obsługuje 

metodę navigator.getUserMedia. 

 

Ponieważ wiele przeglądarek nie obsługuje naviga-

tor.getUserMedia, do dobrej praktyki należy kontrola wy-

konywalności metody. Kontrolę przeprowadza się dla bieżącej 
przeglądarki. Typowy skrypt kontrolny przedstawiony został na 
rysunku 1. Skrypt składa się z trzech części. W pierwszej powoły-

wana jest zmienna CzyJestGUM, po czym podstawiana jest do 

niej suma logiczna wskazań do metody getUserMedia klasy 

Navigator, napisanych dla konkretnych przeglądarek. Typ 

przeglądarki można rozpoznać po przedrostku funkcji getUser-

Media. I tak przedrostek moz- oznacza Mozillę Firefox, web-

kit- to Opera i Chrome, zaś ms- to Microsoft Edge. Internet 

Explorer nie jest obsługiwany. 

Jeżeli dana wersja przeglądarki obsługuje getUserMedia, 

zmienna CzyJestGUM zawierać będzie wskazanie do metody 

specyficznej dla przeglądarki. W przeciwnym wypadku zmienna 

przyjmie wartość null. W drugiej części skryptu, dzięki podwojo-

nemu operatorowi negacji, następuje zmiana typu zmiennej Czy-

var CzyJestGUM = navigator.getUserMedia || 

              navigator.mozgetUserMedia || 

              navigator.webkitgetUserMedia || 

              navigator.msgetUserMedia; 

 

CzyJestGUM = !!(CzyJestGUM); 

 

if (CzyJestGUM) { 

  console.log("Jest obsługa getUserMedia"); 

} else { 

   console.log("Brak obsługi getUserMedia"); 

} 
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JestGUM na wartość logiczną. W trzeciej części, instrukcja 

warunkowa sprawdza wartość CzyJestGUM i powiadamia o niej 

stosownym komunikatem, zapisywanym w logu przeglądarki. 
Podobne skrypty kontrolne można napotkać np. w dokumenta-

cji [1] czy w materiałach szkoleniowych [4]. 
 

 
Rys. 2. Obsługa metody navigator.getUserMedia. 
 

Funkcja navigator.getUserMedia posiada trzy pa-

rametry. Pierwszy z nich zawiera listę pożądanych parametrów 
strumieni i, opcjonalnie, parametrów ścieżek. Drugim jest funkcja 

sukcesu, uruchamiana w przypadku powodzenia metody navi-

gator.getUserMedia. Trzeci to funkcja porażki, urucha-

miana, jeśli wykonanie metody zakończyło się niepowodzeniem. 
Na rysunku 2 przedstawiono prosty program języka JavaScript, 

udostępniający media lokalne za pomocą metody naviga-

tor.getUserMedia. Program tworzy trzy zmienne, parMe-

diow, sukces i porazka. Pierwsza zawiera parametry udo-

stępniania strumieni audio i wideo. Dwie następne to zmienne typu 
funkcyjnego, definiujące zachowanie systemu multimedialnego w 

obliczu powodzenia i niepowodzenia wykonania funkcji getU-

serMedia. W ostatniej linii kodu wywoływana jest funkcja ge-

tUserMedia ze zdefiniowanymi wyżej parametrami. Program 

udostępnia lokalne media przeglądarce, a informacja o efektach tej 
operacji pojawia się w oknie dialogowym. 

2.2. Metoda klasy mediaDevices 

W nowych wersjach WebRTC funkcja getUserMedia wy-

stępuje jako metoda klasy mediaDevices. Klasa ta jest obiek-

tem potomnym klasy Navigator. Przy okazji przesunięcia me-

tody do klasy potomnej zmieniona została również jej składnia, ale 

sama zasada działania funkcji getUserMedia oraz zasady jej 

użycia pozostały bez zmian. 
 

 
Rys. 3. Fragment skryptu języka JavaScript sprawdzającego do-

stępność navigator.mediaDevices.getUserMedia. 
 

Przesunięcie getUserMedia pociąga za sobą konieczność 

uaktualnienia skryptu języka JavaScript sprawdzającego dostęp-
ność metody. Skrypt ten, przedstawiony w poprzednim podrozdziale 

na rysunku 1, należy skorygować o zmianę lokalizacji funkcji ge-

tUserMedia. Korekta taka została pokazana na rysunku 3. 
 

 
Rys. 4. Fragment skryptu języka JavaScript obsługującego metodę 

navigator.mediaDevices.getUserMedia. 

Zmiana składni wiąże się ze zmianą sposobu wywołania funkcji 

getUserMedia (por. rys. 2, rys. 4). Akcje podejmowane w 

obliczu sukcesu lub porażki udostępnienia mediów lokalnych są 

uruchamiane jako wyjątki then i catch. Na rysunku 5 pokazany 

został fragment kodu języka JavaScript, przeznaczony do obsługi 
zdarzeń sukcesu i porażki. Fragment ten funkcjonalnie odpowiada 

ostatniej linii kodu przedstawionego na rysunku 2. Zmienna par-

Med oraz funkcje sukces i porazka, widoczne na rysunku 4, 

są identyczne, jak pokazane na rysunku 2. 

3. PRZYKŁADOWA REALIZACJA PODGLĄDU OBRAZU 
Z KAMERY LOKALNEJ 

Odtworzenie obrazu z kamery lokalnej w oknie przeglądarki 
wymaga obsługi przez przeglądarkę języka HTML w wersji 5 oraz 
zamieszczenia w kodzie strony WWW dwóch elementów: 

– znacznika <video> z odpowiednio dobranymi parametrami, 

– skryptu języka JavaScript wykorzystującego technikę WebRTC 
do udostępnienia przeglądarce mediów lokalnych. 

Znacznik <video> języka HTML 5 pozwala na zbudowanie 

prostego, lokalnego terminala wideo, do którego zostanie skierowa-
ny strumień multimedialny, udostępniony przeglądarce przez użyt-

kownika. Znacznik <video> należy umieścić bez podawania 

źródła sygnału dźwiękowego (brak argumentu src) i z włączonym 

autoodtwarzaniem (argument autoplay). 

Skrypt języka JavaScript zawiera kod obsługi lokalnego termi-

nala, zbudowanego na bazie znacznika <video>. Skrypt ten jest 

umieszczany w kodzie strony WWW pomiędzy znacznikami 

<script> i </script>. Składa się on z dwóch części: 

– kontrolnej, sprawdzającej dostępność getUserMedia, 

– sterującej, realizującej udostępnienie strumienia mediów lokal-
nych przeglądarce, przechwycenie zawartości strumienia i prze-
kazanie jej do terminala lokalnego. 
Część kontrolna oraz ten fragment części sterującej, który 

związana jest z udostępnianiem mediów przeglądarce, zostały 
omówione w rozdziale drugim. Przechwycenie strumienia i przeka-
zanie go do terminala lokalnego realizowane jest poprzez odpo-

wiednie oprogramowanie funkcji sukces. Jest ona funkcją (na 

rysunkach 2 i 5: zmienną typu funkcyjnego) jednej zmiennej. 

Zmienna (na rysunkach 2 i 5 ma ona identyfikator str) to obiekt 

zawierający strumień. 

Najprostsza implementacja funkcji sukces, realizująca ob-

sługę strumienia multimedialnego, została pokazana na rysunku 5. 
Składa się ona z dwóch instrukcji podstawienia. W pierwszej, powo-

ływana jest zmienna materialFilmowy, do której podstawia-

ny jest obiekt klasy Element, wyszukany w kodzie strony pod kątem 

zgodności z podanym selektorem "video". Należy przy tym pa-

miętać, że funkcja document.querySelector, użyta do 

wyszukiwania, zwraca pierwszy element spełniający podane kryte-
rium selekcji. Jeśli na stronie znajdzie się kilka obiektów spełniają-

cych kryterium "video", wskazany zostanie pierwszy z nich. 

W drugiej instrukcji, wyszukany element zostaje podłączony do 

źródła sygnału wideo. Do tego celu została użyta metoda crea-

teObjectURL klasy window.URL, pierwotnie przewidziana 

do tworzenia lokalizatorów URL dla plików lokalnych. Została ona 
rozszerzona na inne zasoby lokalne, w tym przypadku na strumień 
multimedialny udostępniony przeglądarce. Utworzony URL jest 
wskazywany jako źródło sygnału dla wyszukanego elementu video 

(podstawiany do zmiennej src obiektu materialFilmowy). 

 

var udostepnianie = 

navigator.mediaDevices.getUserMedia(parMed); 

 

udostepnianie.then(sukces); 

udostepnianie.catch(porazka); 

var CzyJestGUM = 

   navigator.mediaDevices.getUserMedia || 

   navigator.mediaDevices.mozgetUserMedia || 

   navigator.mediaDevices.webkitgetUserMedia || 

   navigator.mediaDevices.msgetUserMedia; 

var parMed = { audio: true, 

        video: { width: 1280, height: 720 } }; 

 

var sukces = function(str){ 

       alert("Udostępniono media lokalne.");}; 

 

var porazka = function(blad) { 

       alert("Niepowodzenie. Kod: "+blad);}; 

 

navigator.getUserMedia(parMed, sukces, porazka); 
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Rys. 5. Kod strony WWW odtwarzającej obraz z lokalnej kamery 
internetowej. 
 

Na rysunku 5 pokazano kod strony WWW odtwarzającej obraz 
z kamery internetowej na terminalu lokalnym. Efekt działania tego 
kodu jest widoczny na rysunku 6. 

 

 
Rys. 6. Efekt działania kodu pokazanego na rys. 5. 

PODSUMOWANIE 

W artykule omówione zostało udostępnianie mediów lokalnych 
przeglądarce internetowej zrealizowane w oparciu o technikę 

WebRTC. Technika ta rozwija możliwości standardu HTML 5 pod 
kątem budowy systemów komunikacji czasu rzeczywistego. Syste-
my zbudowane w oparciu o WebRTC mogą zapewniać pełną inte-
raktywność, a ich interfejsem użytkownika jest strona WWW. 

W artykule dokonano dyskusji rozwiązań (starszego i nowsze-

go) udostępniania mediów lokalnych za pomocą funkcji getU-

serMedia. Różnią się one głównie składnią i lokalizacją metody 

w drzewie klas. Rozwiązanie starsze, choć obecnie nie zalecane, 
jest intuicyjnie zrozumiałe nawet dla mniej zaawansowanych pro-
gramistów. Może zatem być stosowane w celach demonstracyjnych, 
w dydaktyce lub przez osoby mniej biegłe w języku JavaScript, 
którym prosty kod ułatwi znalezienie ewentualnego błędu. Należy 
jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie przeglądarki obsługują 
starsze rozwiązanie, dlatego w aplikacjach półprofesjonalnych i 
profesjonalnych należy posłużyć się raczej nowszym rozwiązaniem. 

Udostępnianie mediów lokalnych zostało zilustrowane przykła-
dem realizacji podglądu obrazu z kamery. Przykład pokazuje, iż 
technika WebRTC pozwala na proste, niekiedy wręcz intuicyjne, 
programowanie transmisji strumieniowej zorientowanej na WWW. 
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Sharing local media with the browser using the WebRTC 

The Web Real-Time Communications (WebRTC) is a 

Web-oriented technique, associated with the HTML 5 stand-

ard, which allows programmers to use Web pages as user 

interfaces for real-time, usually interactive, communication. 

The aim of this review paper is to show the first stage of the 

WebRTC programming, i.e. getting user's media stream. The 

paper describes usage of the WebRTC for delivering local 

media (audio, video) to the local browser, which can share 

them with other browsers and/or show them locally, in the 

local video element of the HTML 5. An example of simple and 

effective video preview is an illustration of the discussion 

presented in the paper. 
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<html> 

  <head> 

     <meta charset="utf-8"> 

  </head> 

  <body> 

     <video autoplay></video> 

 

   <script> 

        navigator.getUserMedia =  

            navigator.getUserMedia || 

            navigator.webkitGetUserMedia || 

            navigator.mozGetUserMedia || 

            navigator.msGetUserMedia; 

 

        czyJestGUM = !!(navigator.getUserMedia) 

 

        parMed = {audio: false, 

           video: {width: 320, height: 240} 

        var sukces = function(str){ 

           var materialFilmowy = 

             document.querySelector("video"); 

           materialFilmowy.src = 

             window.URL.createObjectURL(str);}; 

        var porazka = function(blad) { 

           console.log("Kod błędu: ",blad);}; 

 

        if (czyJestGUM) { 

           navigator.getUserMedia(parMed,sukces, 

                                  porazka); 

        } else { 

           alert("brak obsługi GUM"); 

        }; 

   </script> 

  </body> 

</html> 
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