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< Önceki Gündem | 8-14 Temmuz 2019 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

Merhabalar,
TeknoSeyir'de en çok severek tüketti§im içerikler gündem de§erlendirme-

leri (teknoloji, oyun ve bilim), özellikle de Haftal�k Gündem De§erlendirmesi
videolar�. Her ne kadar teknoloji ile ilgili haberleri de§erlendiriyor olsalar
da, hitap ettikleri sadece yaz�l�mc�lar olmad�§� için programlama ile ilgili
konulara fazla de§inilmiyor. Ben de gün içerisinde s�kça HackerNews ve Red-
dit'deki programlama kanallar�n� takip etti§im için durdum ve dedim ki "e
niye ben yapm�yorum bu gündemi de, zaten bu tarz haberleri okumaya vakit
ay�r�yorum hem kendim için bir ar³iv olur hem de teknoseyir'deki yaz�l�mc�
arkada³lara faydal� olur" ve i³te kar³�n�zda bu haftan�n yaz�l�m gündemi.

Öncelikle ³unu söylemeliyim ki: Bu gündem bütün bir haftada olan her
³eyi kapsama garantisi vermiyor. Kar³�ma ç�kan haberlerden seçmeler yapa-
rak, ilgilendiklerimi yorumlayarak; pek bilgim olmad�§� ya da de§inilecek pek
bir ³eyinin olmad�§� konular� ise maddeler halinde yazarak yay�nlayaca§�m
bir seri olacak. Dolay�s�yla yaz�l�m�n her alan�n�, tüm konular�n� kapsamam�
beklemeyin ama elimden geldi§ince çe³itli alanlardan maddeler toplamaya
çal�³aca§�m. Bir hevesle ba³l�yorum bakal�m umar�m devam ettirebilirim.

Sizler de gündeme katk� sa§lamak isterseniz yaz�l�m�n herhangi bir ala-
n�yla ilgili kar³�la³t�§�n�z haberleri #Yaz�l�mGündemineMalzeme etiketi ile
payla³abilirsiniz. Etiketi takip edip oradan da haberleri eklemeye çal�³aca-
§�m.

Silikon Vadisi sponsorlu§unda haz�rlanan Yaz�l�m Gündemi ba³l�yor. . .
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1 strong-password isimli Ruby kütüphanesinin arka
kap� içerdi§i ortaya ç�kt�

�ekil 1: CVE Numaras�: CVE-2019-13354

Tute Costa isimli ki³i taraf�ndan ke³fedilen bu arka kap� sayesinde sal-
d�rgan pastebin.com üzerinde tuttu§u bir kod parças�n� çal�³t�r�yor ve s�z-
d�§� web sitelerinin adreslerini ö§renmek için de özel bir alan ad�na GET
iste§i ile birlikte s�z�lan web sitesinin URL adresini gönderiyor. Ruby ile
yaz�lm�³ popüler web framework sistemi olan Ruby on Rails'in de bir mo-
dülünde bu kütüphanenin kullan�lmas� güvenlik aç�§�n�n boyutlar�n� büyük
hale getiriyor. Aç�§� bulan ki³inin yapt�§� ara³t�rmaya göre, bu kütüphaneyi
geli³tiren ki³inin rubygems.org kullan�c� bilgileri çal�nm�³ ve kütüphane sal-
d�rgan�n hesab�na geçmi³. Zaten bu nedenden dolay� github'daki sürümler
ile rubygems.org'daki sürümler uyu³muyor. Bak�ld�§�nda github deposunda
böyle bir kod blo§u gözükmüyor ama rubygems.org'dan indirilen dosyalarda
gözüküyor. Durumun fark�na var�ld�§�nda rubygems.org sitesi kütüphaneyi
eski sahibine iade etti ve zararl� kod parçalar� kütüphaneden silindi. Aç�ktan
etkilenmemek için yapman�z gereken strong_password kütüphanesini kul-
land�§�n�z her projede 0.0.8 sürümüne geçmeniz.

Kütüphanenin geli³tiricisinin tahminine göre rubygems.org'daki kullan�c�
bilgilerinin çal�nmas�n�n nedeni ba³ka birkaç sitede de kulland�§� parola ile
ayn� olmas� ve 2 ad�ml� do§rulaman�n aktif olmamas� -gerçi geli³tirici bu
hesab� açt�§�nda rubygems.org sitesi 2 ad�ml� do§rulama desteklemiyordu,
o konuda üzerine gitmek yanl�³ olur san�r�m. Buradan ç�kar�lacak çok ders
var. Kulland�§�n�z 3.parti kütüphanelere o kadar güvenmemek gerekti§i, her
yerde ayn� ³ifreyi kullanmamak ve ad�ml� do§rulamay� açmak gerekti§i ilk
akl�ma gelenler. Ba³ka bir tart�³ma konusu da projelerimizin art�k kocaman
bir "Ba§�ml�l�k Cehennemi"ne (Dependency Hell) dönü³mesi. En ufak ihti-
yaçlar için bile hemen 3.parti kütüphanelere, araçlara ba³vurmam�z. Bunun
ba³ka bir örne§ini Azer Koçulu'nun leftpad olay�nda ya³am�³t�k [konuyla il-
gili kendisinin de konuk oldu§u bu podcast'i mutlaka dinlemenizi tavsiye
ederim]. Bakal�m geli³tirici camias� olarak ne zaman dersimizi alaca§�z.

Trajikomik bir durum daha: E§er Türkiye'deki sunucularda çal�³an ve bu
arka kap�n�n oldu§u bir Ruby on Rails siteniz varsa, muhtemelen bu aç�ktan
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etkilenmiyorsunuz çünkü pastebin.com sitesi ülkemizde 2012 y�l�ndan beri
yasakl�. Hükumetimiz sa§ olsun web sitelerimizin güvenli§ini de dü³ünüyor
(!).

2 Flutter 1.7 sürümü duyuruldu

� Yeni uygulamalar için AndroidX deste§i

� OpenType zengin tipogra� özellikleri

� Oyun kontrolcüsü deste§i

� RangeSlider arac�

� Android App Bundles

� Yeni örnekler ve dokumanlar

� iOS üzerindeki yaz� düzenleme özellikleri geli³ti

� 1250'nin üzerinde issue kapat�ld�

3 Go programlama dili toplulu§u, dilin web sitesinden
Google logosunu kald�rmay� tart�³�yor

Daha do§rusu tart�³am�yor desek yeridir. Çünkü Google çal�³anlar� Github
üzerindeki tart�³may� yorum yapmaya kapatt� ve tart�³mak isteyenleri mail
listesinden devam etmeye ça§�rd�lar. Google çal�³an�n�n argüman� "biz bu
konuyu kendi içimizde konu³tuk ve Go diline yat�r�m yapan, para harcayan
ve destekleyen bir ³irket oldu§umuz için logo'nun kalmas�na karar verdik"
tarz�nda bir söylem oldu. Kaba tabirle "paras�n� verdik koyar�z logo" demeye
getirseler de toplulu§un argüman� ³u ³ekilde oluyor: "Go dilini sadece Google
desteklemiyor, birçok destekleyen, yat�r�m yapan ³irket var. O zaman onlar�n
da logolar� eklensin".

Üstelik bu, google ile go toplulu§u aras�ndaki ilk tart�³ma da de§il. Daha
önce de Google �rmas�n�n Go dili üzerindeki otoritesi ³u yaz� ile sorgulan-
m�³ ve ard�ndan HackerNews ve Reddit gibi platformlarda tart�³ma devam
etmi³ti. Bu seferki tart�³ma da yine Reddit gibi platformlarda devam ediyor.

Tekelle³en ve "Evil Corp" olma yolunda h�zla ilerleyen Google önümüz-
deki zamanlarda daha çok tart�³�lmaya devam edecek gibi duruyor.
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4 TechEmpower, Web Frameworks Benchmarks Ro-
und 18 yay�nland�

TechEmpower isimli �rma belirli periyotlarda sürekli tekrarlanan, aç�k kay-
nak olarak da payla³�lan performans testleri yap�yor. Toplamda 201 tane
framework sistemini test etmi³ler. Sonuçlar� biraz inceledim, aç�kcas� benim
de ismini hiç duymad�§�m onlarca framework var. �smini bildiklerim az sa-
y�da, kulland�klar�m ise bir elin parmaklar�n� geçmez o yüzden tabloyu pek
yorumlayam�yorum. Ço§u kategoride ilk s�ralarda olanlardan hiç birini duy-
mu³ ya da kullanm�³ de§ilim. Bunu sizin ilginize b�rak�yorum.

5 QuickJS JavaScript Motoru Yay�nland�

Fabrice Bellard isimli ki³i taraf�ndan yaz�lan bu JavaScript motoru küçük ve
gömülebilir (embeddable) olmas�yla öne ç�k�yor. Ayr�ca ECMAScript 2019
özelliklerinin tamam�n� destekliyor. Benim de ilgimi çekti ve indirip, derleyip,
denedim. 2-3 dakika sürdü derlenmesi. Daha sonra ³öyle küçük bir örnek
yapt�m. JavaScript'den çal�³t�r�labilir dosya elde etmek beni etkiledi fakat
tam olarak kullan�m senaryosu nas�l olur bilemedim. Dokümantasyon

�ekil 2: QuickJS Denemesi
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6 Uzak git deposu SourceHut, "Code Annotations"
özelli§ini duyurdu

SourceHut, %100 aç�k kaynak uzak Git ve Mercurial deposu bar�nd�rma
hizmeti veren bir site. Ayn� zamanda hata takip (issue tracker), e-posta lis-
teleri ve continuous integration sistemleri de mevcut.

Henüz sadece Go ve C dillerini (Python için de çal�³�yormu³) destekleyen
bu özellik sayesinde bir fonksiyonun nerede tan�mland�§�n� ya da tam tersi
fonksiyonun nerelerde kullan�ld�§�n� görebilece§iz. Örnek {C}, Örnek {Go},
Dokümantasyon.

Geli³tiricisi, "Favori programlama diliniz ile ilgili daha fazla ³ey ö§renmek
için güzel bir hafta sonu projesi olur" diyerek di§er diller için de topluluktan
destek bekledi§ini aç�klad�.

7 Di§er Haberler

� 2 Temmuz'da ya³anan Cloud�are sorununun detaylar� ortaya ç�kt�.

� Amazon, ekosistemine yeni bir hizmet ekliyor: EventBridge, Alternatif.

� Facebook, React Native uygulamalar� için özel olarak optimize edilmi³
Hermes isimli JavaScript motorunu aç�k kaynak hale getirdi, GitHub
deposu, Dokümantasyon.

� Uber, H3 isimli mekansal (geospatial) indeksleme sistemini aç�k kaynak
hale getirdi, GitHub deposu.

� Firefox 68 sürümünde, mikrofon ve kamera eri³imi isteyen siteler için
https olma zorunlulu§u geldi.
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� Microsoft, Quantum Development Kit'i (QTK) aç�k kaynak hale ge-
tirdi, Dokümantasyon.

� Kendi ba³�na uçabilen drone'lar için aç�k kaynak platform: GAAS, Git-
Hub Deposu.

� Slack alternati� Mattermost, 50 milyon dolarl�k yat�r�m ald�.

� Tip-korumal� yeni bir programlama dili: mirth.

� Taray�c� tabanl� .NET uygulamalar� için yeni bir web framework du-
yuruldu: Blazor.

� Google Tablolar'� veritaban� olarak kullanmaya olanak sa§layan aç�k
kaynakl� bir hizmet ç�kt�: Stein, GitHub sayfas�.

� Elements isimli C++ GUI kütüphanesi aç�k kaynak olarak yay�nland�,
GitHub Deposu.

� RestQL V3 sürümü yay�nland�.

� ReactPHP ilk stabil sürümü 1.0.0'� ç�kard�.

� FreshIDE 2.7.0 sürümü ç�kt�.

� GammaRay 2.11.0 sürümü ç�kt�.

� OpenAPI Generator 4.0.3 sürümü ç�kt�.

� KDE Frameworks 5.60.0 sürümü ç�kt�.

8 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 1 yaz�s� Eren Hat�rnaz taraf�ndan Creative Commons
At�f-GayriTicari-Ayn�LisanslaPayla³ 4.0 Uluslararas� Lisans� (CC

BY-NC-SA 4.0) ile lisanslanm�³t�r.
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