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< Önceki Gündem | 15-21 Temmuz 2019 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 GNU/Linux sunucular� hedef alan 3 zararl� Pyt-
hon kütüphanesi PyPI üzerinden silindi

ReversingLabs isimli güvenlik �rmas�, PyPI (Python Package Index) üze-
rinde neredeyse 20 ayd�r (Kas�m 2017'den beri) bulunan ve sadece GNU/Linux
sistemlere kuruldu§unda aktif olan zararl� kod parçalar� içeren 3 kütüpha-
neyi tespit etti. ruri12 kullan�c� ad� alt�nda yay�nlanm�³ bu üç kütüphanenin
isimleri ³unlar: libpeshnx, libpesh ve libari. Üzerinde çal�³t�§�n�z ya da ba-
§�ml�l�k olarak projenize ekledi§iniz kütüphanelerde bu paket isimleri var m�
diye bakman�z iyi olacakt�r.

�ekil 1: Zararl� kütüphanenin aylara göre indirilme say�lar�

Kullan�c� taraf�ndan çal�³t�r�l�nca sisteme uzaktan komut göndermeye ola-
nak sa§layan bu arka kap� sadece libpeshnx isimli kütüphanede olsa da,
di§er 2 kütüphanenin de zararl� kod parçalar� içerdi§i tespit edilmi³.

Güvenlik �rmas�n�n uyar�s� üzerine bu 3 pakette PyPI sistemi üzerinden
silinmi³ler. �ncelemek için kaynak kodlar�n� bulmaya çal�³t�m fakat bulama-
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d�m. Geçti§imiz hafta da buna benzer "kütüphanede arka kap� bulundu"
haberi vard�, görünen o ki bu tarz haberler ç�kmaya devam edecek ve ar-
t�k umar�m geli³tirici camias� olarak baz� ³eyleri sorgulamaya ba³lamam�za
vesile olacak.

2 Python 3.8 ile gelecek olan yeni özellikler belli
oldu

Python 3.8.0 Beta 1 sürümü 4 Haziran'da yay�nlanm�³t�. Beta 2 sürümü de
4 Temmuz'da yay�nland�. Plan doküman�nda belirttiklerine göre Beta 1'den
sonra yeni özellik (feature) eklenmeyecek, hata gidermeleri ve iyile³tirmelere
odaklan�lacak. Önümüzdeki aylarda da Beta süreci devam edecek ve ard�n-
dan ilk Release Candidate sürümünün 30 Eylül'de, �nal sürümünün ise 21
Ekim'de duyurulmas� bekleniyor. �lgimi çeken özellikleri inceledim, di§erle-
rini de siz inceleyebilirsiniz.

2.1 ':=' Walrus Operatörü (PEP572 - Assignment Expressi-
ons)

�ekil 2: Python 3.8 ile birlikte gelecek olan walrus operatorü

Yukar�daki örnekte de görüldü§ü gibi, bu yeni operator sayesinde, önce-
den if sorgusunda kullanaca§�m�z de§i³keni tan�mlamam�z gerekirken art�k
direkt if sorgusu içerisinde tan�mlay�p, if'in içerisinde kullanabilece§iz. Be-
nim de zaman zaman eksikli§ini hissetti§im bir özellikti, gelmesine sevindim.

2.2 Sadece pozisyonel parametreler (PEP 570 - Positional-
Only Parameters)

Python'da bir fonksiyona parametre gönderirken ille de s�rayla göndermek
zorunda de§iliz. Mesela def merhaba(isim, mesaj) diye bir fonksiyon varsa
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bu ³ekilde de parametre gönderebiliyoruz: merhaba(mesaj=deneme, isim=eren).
Fakat art�k e§er istenirse sadece pozisyonel parametreler de tan�mlanabi-
lecek. Çok s�k Python yazmad�§�m için tam olarak hangi sorunu çözüyor
bilemiyorum ama eklendi§ine göre ihtiyaç vard� demekki. Detayl� bilgi için
mutlaka PEP sayfas�na bak�n. Özellikle "How To Teach This" ba³l�§� alt�n-
daki k�s�ma bakman�z� tavsiye ederim. Sadece özelli§i geli³tirip b�rakmam�³-
lar, ayn� zamanda bunun insanlara nas�l ö§retilece§ini de aç�klam�³lar.

Di§er yenilikler için bu PEP sayfas�n� ziyaret edebilirsiniz.

3 C++20 için komite tasla§� haz�rlanm�³

Bildi§iniz gibi C++ programlama dilinin her 3 y�lda bir yeni sürümü ç�k�yor.
Önümüzdeki y�l ç�kacak olan C++20 için de ISO C++ Komitesi toplanm�³ ve
yeni eklenecek olan özelliklere karar vermi³ler. C++ diline hiç hakim olma-
d�§�m için yeni eklenecek özellileri de pek inceleyemedim fakat ba§lant�s�n�
verdi§in reddit gönderisinde liste halinde yeni özellikleri ve di§er bilgileri
bulabilirsiniz. C++20'nin 2020 ilkbahar�nda yay�nlanmas� bekleniyor.

3.1 std::format ile metin biçimlendirme

Di§er birçok programlama dilinde de kar³�la³t�§�m�z string içerisinde de§i³-
ken kullanmaya olanak sa§layan özellik C++20'de geliyor. Örnek vermek
gerekirse:

Eskiden bu ³ekilde yazd�§�m�z sat�r:

C++
1 cout << "Merhaba, " << kullanici_adi << ".\n";

2 cout << "Toplam " << okunmamis_mesaj_sayisi << " adet

okunmam�³ mesaj�n�z var!\n";↪→

Art�k bu ³ekilde sadele³ecek:

C++
1 std::format("Merhaba, {}.\n", kullanici_adi);

2 std::format("Toplam {} adet okunmam�³ mesaj�n�z var!\n",

okunmamis_mesaj_sayisi);↪→
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4 Go geli³tiricileri, dilin içerisine hata kontrol fonk-
siyonu ekleme iste§ini reddetti

5 Haziran'dan beri Github üzerinde tart�³�lan bu konu, 17 Temmuz'da issue
sayfas�n� açan tak�m üyesinin yazd�§� yorum ile reddedildi§i duyuruldu. Di-
§er programlama dillerinde try {} catch () {} gibi söz dizimleri ile s�kça
gördü§ümüz özellik Go dilinde henüz mevcut de§il. �u an ³öyle bir yap� kul-
lan�l�yor:

Go
1 f, err := os.Open(filename)

2

3 if err != nil {

4 return ..., err

5 }

Bu kullan�mdaki sorun 2018'de Russ Cox taraf�ndan detayl�ca raporlan-
m�³t�. Özetlemek gerekirse, yukar�daki kullan�m kod karma³�kl�§�n� artt�rd�§�
gibi kodun temiz görünmesinin de önüne geçiyor, iddias� var. Raporda taslak
olarak bir çözüm önerilmi³ fakat sonuç olarak 2019 Haziran'da try fonksi-
yonu tasar� olarak yaz�lm�³ ve bugün konu³ulan bu halini alm�³:

Go
1 f := try(os.Open(filename))

Görüldü§ü gibi yukar�daki yap�dan daha sade ve temiz bir hata yakalama
olana§� sunuyor. Burada ³unu belirtmekte fayda var: Dile yeni bir anahtar ke-
lime (keyword) eklenmeyecek, yeni bir fonksiyon olarak eklenecek bu özellik.
Github'daki tart�³ma çok uzun, yüzlerce yorum yaz�lm�³ hepsini okuyama-
d�m fakat issue yazar�n�n haz�rlad�§� tart�³ma özetlerini(1 2) okudum, tüm
tart�³may� okuyamad�§�m ve dile de pek hakim olmad�§�m için yorum ya-
pamayaca§�m fakat sonuç olarak bu istek reddedilmi³. Anlad�§�m kadar�yla
pek sa§l�kl� bir tart�³ma ortam� da kurulamam�³ gözüküyor.

5 MSRC organizasyonu güvenli programlama dil-
lerini ke³fetmeye Rust ile ba³lad�

Microsoft Security Response Centre organizasyonu, bloglar�nda bu hafta ya-
y�nlad�klar� blog yaz�s� ile birlikte yeni bir yaz� serisine ba³lad�klar�n� du-
yurdu. Bu yaz� serisinin amac� güvenli programlama dillerini ke³fetmek ve
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incelemek olacakm�³. Mozilla taraf�ndan geli³tirilen, son zamanlarda özellikle
bellek-korumal� (memory-safe) yap�s� nedeniyle popülaritesi artan Rust prog-
ramlama dilini de bu yaz� serisi için ba³lang�ç olarak seçmi³ler. Çal�³malar�n�
takip etmeye çal�³aca§�m.

6 ABD Finansal Hizmetler Komitesi'nde Rust ko-
nu³uldu

Komitenin toplanma nedenini tam olarak bilmiyorum fakat Facebook'un ge-
li³tirdi§i kripto para Libra hakk�nda oldu§u aç�kça belli. Komite üyesi, Fa-
cebook'dan yetkili oldu§unu dü³ündü§üm ki³iye "GitHub deponuza bakt�m
projenin büyük bir bölümü Rust dilini kullan�yor. Rust neden seçildi? Rust
dilinin güvenlik sorunlar� için yeterli oldu§una inan�yor musunuz?" ³eklinde
bir soru sordu. Facebook yetkilisinin verdi§i cevaptan sonra komite üyesi, bu
sefer de "Libra, Rust dilinin Nightly Build (stabil olmayan) sürümünü kul-
lan�yor. Nightly Build sürümde tam olarak hangi özelliklere ihtiyac�n�z var
ve neden stabil sürümleri kullanm�yorsunuz?" ³eklinde bir soru soruyor. Bir
bürokrat�n bu konulara bu kadar hakim olmas� beni ³a³�rtt�. Bizdeki "bulut
bili³im" vakas� ak�llara gelince insan imreniyor tabi. . .

7 JDK 13 sürümü "Rampdown" ikinci a³amaya geçti

OpenJDK tak�m� 13 sürümü için yeni özellik (feature) seti kabul etmeyi dur-
durdu. Bu a³amadan sonra yeni özellik eklemek yerine raporlanan hatalar�
gidermeye odaklanacaklarm�³. Planlad�klar� takvimine göre ilk RC (Release
Candidate) sürümü 8 A§ustos, �nal RC sürümü ise 22 A§ustos tarihinde
yay�nlanacak gibi gözüküyor. Sürümün genel kullan�labilirlik durumuna gel-
mesi de 17 Eylül tarihini bulacak.
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8 Google, aç�k bulanlara verilen ödül miktarlar�n�
artt�rd�

Yeni ödül tablosu bu ³ekilde:

�ekil 3: Tablo kayna§�: https://www.google.com/about/appsecurity/

chrome-rewards/index.html#rewards

Hadi bakal�m klavyeler çal�³s�n! :)

9 Di§er Haberler

� Yaz�l�m üzerine yeni bir türkçe podcast serisi ba³lad�: kodpod.

� NIST, Amerika'da Yapay Zeka Standartlar� belirlemeye çal�³�yor. Tas-
lak Metin

� TypeScript 3.6 Beta duyuruldu

� Nim programlama dilinin 0.20.2 sürümü yay�nland�.

� Google, Chrome içersinden XSS Auditor arac�n� kald�r�yor.

� Küçük boyutuyla öne ç�kan Go derleyicisinin 0.7.0 sürümü duyuruldu.

� Volta JavaScript Launcher v0.5.7 sürümü duyuruldu.

� JavaScript ve TypeScript'de GraphQL için otomatik tamamlama özel-
li§i sunan araç aç�k kaynak olarak yay�nland�: graphql-zeus.

� Birden fazla veritaban�n� tek bir SQL sorgusunda kullanmaya olanak
sa§layan araç aç�k kaynak olarak yay�nland�: octosql
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� YugaByte DB ürünü aç�k kaynak oldu. GitHub Deposu

� Zstandard 1.4.1 sürümü duyuruldu.

� Da§�t�k i³lemsel anahtar-de§er (key-value) veritaban� TiKV 3.0 sürümü
duyuruldu. GitHub Deposu

� Da§�t�k yapay zeka projeleri için TensorFlow kütüphanesi yay�nland�:
ashpy.

� Microservisler için komut sat�r� arac� monday 0.0.9 sürümü duyuruldu.

� Rust uygulamalar� için güvenlik odakl� uygulama framework sisteminin
v0.2.0 sürümü yay�nland�: abscissa. GitHub Deposu

� Veritaban� yönetim arac� ElectroCRUD 2.2.0 beta sürümü duyuruldu.

� Akademik yay�nlar:

� OmniNet: A uni�ed architecture for multi-modal multi-task lear-
ning Github deposu: https://github.com/subho406/OmniNet

� A Di�erentiable Programming System to Bridge Machine Lear-
ning and Scienti�c Computing

� Manticore: A User-Friendly Symbolic Execution Framework for
Binaries and Smart Contracts

10 Lisans
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