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Html sayfalarýna Müzik eklenmesi 
 

Html'den müzik çaldýrmanýn iki yolu vardýr. Birincisi fare ile bir yere týklandýðýnda, diðeri 
ise sayfa yüklendiðinde müzik çalmasýdýr 
 
Foreground Music (Link Altýna Müzik Dosyasý Koymak): 
 
Fare ile bir yere týklandýðýnda müzik çaldýrmanýn en kolay yolu; bir link 'in altýna müzik 
dosyasýný koymaktýr. Aºaðýdaki kodu inceleyin lütfen. 

<a href = "music.mid">Müziði Dinlemek Ýçin Týklayýn</a>  
 
 
Müziði Dinlemek Ýçin Týklayýn 

Çalýnacak müzik dosyasý "mid" uzantýlý olmak zorunda deðildir,"au" veya"wav" uzantýlý da 
olabilir. Fakat "wav" uzantýlý bir müzik dosyasýný indirmek sayfanýza giren kiºinin çok 
zamanýný alabilir. Ayrýca yukarýdaki örnekteki "music.mid" yerine müzik dosyasýnýn ismi 
ile birlikte yerinin de yazýlmasý gerektiðini unutmayýn.(Öreneðin; "../sounds/music.mid" 
gibi.) 

Html kodunda müzik dosyasýný belirtirken, dosya ismindeki büyük-küçük harfe dikkat 
edilmelidir . Örneðin; "music.mid" ile "Music.mid" ayný ºeyler deðildir. 
 
Background Music (Fon Müziði) 
Ýkinci yol ise sayfa yüklendiðinde fon müziði olarak müzik çalmasýdýr. 

I.E ve Netscape' in geri planda müzik çalmayý saðlayan html tag'leri birbirinden farklýdýr. 
Sayfanýzýn daha fazla kiºi tarafýndan kullanýlabilirliði açýsýndan bunu göz önünde 
bulundurmanýzda fayda var.  
 
Netscape için <embed> 
I.E için <bgsound> tag'i kullanýlýr. 
 
Örnek : Sayfa yüklendiðinde, ebatlarýný belirttiðimiz, üzerinde "play" ve "stop butonlarý" 
olan bir konsol çýkar. Sayfa yüklenir yüklenmez müzik baºlamaz "play" butonuna 
basýlarak müziðin baºlatýlmasý gerekir. 

<embed src = "music.mid" width ="150" height = "100" > 
<noembed> 
<bgsound src ="music.mid"> 
</noembed> 

 
 
Müziði Dinlemek Ýçin Týklayýn 

Yukarýdaki <noembed> tag' ini kullanýlmasý browser' ýn I.E olmasý durumunda da müzik 
çalýnabilmesini saðlar. Browser <embed> tag' ini anlamazsa <noembed> içindeki kodu 
yürütür ve browser I.E ise müzik çalýnýr. 
 
Örnek : Sayfa yüklenir yüklenmez müzik baºlar ve bir kez çalýnýr. 

<embed src = "music.mid" width ="150" height = "100" autostart = "true"> 
<noembed> 
<bgsound src ="music.mid"> 
</noembed> 
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Müziði Dinlemek Ýçin Týklayýn 
 
Örnek : Sayfa yüklenir yüklenmez müzik baºlar ve sayfa açýk olduðu sürece çalmaya 
devam eder. Ayrýca sayfada, boyutlarý standart, küçük bir konsol çýkar. 

<embed src = "music.mid" autostart = "true" controls = "smallconsole" loop = true> 
<noembed> 
<bgsound src ="music.mid"> 
</noembed> 

 
 
Müziði Dinlemek Ýçin Týklayýn 
 
Örnek : Ekranda herhangi bir konsol görünmesini istemiyorsanýz, aºaðýdaki kodu 
kullanmalýsýnýz. 

<embed src = "music.mid" autostart = true hidden = true> 
<noembed> 
<bgsound src ="music.mid"> 
</noembed> 

 
 
Müziði Dinlemek Ýçin Týklayýn 

Fakat ºunu da unutmayýn ! 
Konsolu saklarsanýz ve "loop = true" seçerseniz, sayfanýzý ziyaret kiºi, sayfada kaldýðý 
süre boyunca ayný müziði tekrar tekrar dinlemek zorunda kalacaktýr. Bu da sinir bozucu 
olabilir.  

 


