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TeknoSeyir'de Oku

1 GitHub, Amerika yapt�r�mlar�n� uygulamaya ba³-
lad�

�ekil 1: K�s�tlanan kullan�c�lar�n ekranlar�nda ç�kan uyar� metini

GitHub bu kararlar� yeni mi uygulamaya ba³lad�, yoksa daha önceden de
uygulan�yordu fakat bu kadar sert mi de§ildi, bilemiyorum fakat bu hafta
birkaç olaya kar�³t�§� için gündem oldu. Bu olaylar ³u ³ekilde:

� K�r�ml� bir geli³tiricinin GitHub hesab�n�n k�s�tlanmas�

� Iranl� bir geli³tiricinin GitHub hesab�n�n k�s�tlanmas�

K�s�tlamalar�n tam listesi olmamakla birlikte geli³tiricilerin ³u an maruz
kald�klar� k�s�tlamalar bu ³ekilde:

� GitHub Pages üzerinde bar�nd�rd�klar� web siteleri ula³�lamaz oldu
(GitHub 404 sayfas� gönderiyor).

� Yeni özel depo olu³turam�yorlar.

� Var olan özel depolar�na eri³emiyorlar. git clone komutu da 403 kodu
dönüyormu³.
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K�s�tlamalar nereye kadar gidecek bilinmiyor. Geli³tiriciler projelerine de-
vam edip, edemeyecekleri konusunda endi³eliler. GitHub'�n ilgili sayfas�nda
bu ülkelerdeki ki³iler ücretsiz hizmetlerden faydalanabilecekler deniyor fa-
kat özel depolar ücretsiz olmas�na ra§men, bu kullan�c�lar�n özel depolar�
k�s�tlanm�³ ve eri³ilemez durumda. Geli³tiriciler kodlar�na, hata takip siste-
mine ve dokümanlar�na eri³imi kaybettiler. GitHub'a mail at�p, kapat�lm�³
depolar�n yedeklerini istemelerine ra§men geri dönü³ olumsuz olmu³. Resmen
kodlar�na el koymu³lar yani.

Bu ülkelerde ya³ayan geli³tiriciler de GitHub'a aç�k mektup yazarak, bir
nevi imza kampanyas� ba³latm�³lar. Geli³tirici camias�ndan insanlar konuyu
HackerNews ve Reddit gibi platformlardan tart�³maya devam ediyor.

Her ne kadar Amerika merkezli bir ³irket olarak yasalar� uygulamak zo-
runda olsalar da, GitHub'�n tav�rlar� beni rahats�z etti. Özellikle bu kullan�-
c�lara hiç haber vermeden, önceden uyar� yapmadan ve verilerini alma im-
kan� sunmadan bir gecede bu i³leri yapmalar� bende biraz art niyet duygusu
uyand�rd� ve GitHub üyeli§imi sorgulamaya ba³lad�m. Üstelikte Türkiye'ye
de yapt�r�mlar konusu gündemdeyken endi³em daha da artt� ve GitHub'daki
tüm depolar�m� bilgisayar�ma indirdim fakat Türkiye'nin de bu listeye gir-
mesi durumunda Türkiye bili³im sektöründe ya³anacaklar� dü³ünemiyorum
bile!

�ekil 2: Üstelik bu ülkelere gitmi³ ve oradan GitHub'a ba§lanm�³san�z, bu
k�s�tlamalar sizin hesab�n�za da gelebilir ve tekrar hesab�n�z� açt�rmak için o
ülkelerden birinde ya³amad�§�n�z� kan�tlaman�z için form doldurman�z iste-
niyor. Formda istenen bilgilere baksan�za!

Levent Abi bir kez daha hakl� ç�kt�, söylemi tekrar hat�rlayal�m: "Bulut
dedi§in ba³kas�n�n bilgisayar�d�r. Bir gün gelir de, 'Sana hizmet vermiyorum
karde³im' derse, öylece kal�rs�n ortada". Bir kere daha bulut sistemlere gü-
venmememiz gerekti§ini -umar�m- ö§renmi³ olduk. Güya internette gerçek
hayattaki gibi ülke s�n�rlar� yoktu, güya internetteyken �ziksel olarak nerede
oldu§umuzun bir önemi yoktu. . .
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2 PHP 7.4.0 Beta 1 yay�nland�

22 Temmuz'da yeni özellik eklenmesi dondurulan (feature freeze) PHP 7.4'ün
Beta 1 etiketine sahip ilk sürümü ise 25 Temmuz'da duyuruldu. PHP Wiki
sayfas�ndaki takvime göre PHP 7.4.0 sürümün yay�n sürecinin bu ³ekilde
olmas� bekleniyor:

Tarih Sürüm
08 A§ustos 2019 Beta 2
22 A§ustos 2019 Beta 3
05 Eylül 2019 RC 1
19 Eylül 2019 RC 2
03 Ekim 2019 RC 3
17 Ekim 2019 RC 4
31 Ekim 2019 RC 5
14 Kas�m 2019 RC 6
28 Kas�m 2019 Final

PHP 7.4.0 ile gelecek baz� özellikler bu ³ekilde:

2.1 Tipli s�n�f özellikleri (Typed Properties)

PHP'de s�n�f kodlarken art�k s�n�f�n özelliklerini bu ³ekilde tipli tan�mlaya-
bilece§iz:

PHP
1 class Kullanici {

2 public int $id;

3 public string $isim;

4

5 public function __construct(int $id, string $isim) {

6 $this->id = $id;

7 $this->isim = $isim;

8 }

9 }

2.2 Arrow Functions

Önceden bu ³ekilde olan kullan�m�:
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PHP
1 $sayilar = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

2 $kareleri = array_map(function($sayi) { return $sayi * $sayi;

}, $sayilar);↪→

3 // 1, 4, 9, 16, 25, 36

Art�k bu formatta kullanabilece§iz:

PHP
1 $sayilar = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

2 $kareleri = array_map(fn($sayi) => $sayi * $sayi, $sayilar);

3 // 1, 4, 9, 16, 25, 36

2.3 Null Coalescing Assignment Operator

Çevirisini yapamad�m fakat bu operatör Türkiye'den birisi taraf�ndan ekle-
nen bir özellik. Kendisini GitHub'da midorikocak kullan�c� ad�yla bulabilir-
siniz. Gelelim yeni operatörümüze, bu operatör sayesinde önceden bu ³ekilde
yazd�§�m�z kod parças�n�:

PHP
1 if (!isset($dizi['anahtar'])) {

2 $dizi['anahtar'] = varsayilaniHesapla();

3 }

Art�k a³a§�daki gibi tek sat�rda yazabilece§iz:

PHP
1 $dizi['anahtar'] ??= varsayilaniHesapla();

Bu katk�s� için kendisine te³ekkür ediyoruz.
Yaz�n�n fazla uzamamas� için bu konuyu burada b�rak�yorum ama e§er

ilgiliyseniz yeni özelliklerin tamam�na buradan eri³ebilirsiniz.

3 JDK 13 ile gelecek özellikler belli oldu

Geçen haftaki gündemde JDK 13 sürümünün "Rampdown" ikinci a³amaya
geçti§ini duyurmu³tum. Bu hafta da yeni eklenecek bir özelli§e bakal�m. Di-
§er özelliklere de bakt�m fakat uzun zamand�r Java yazmad�§�m için tam
anlayamad�m. Ben de anlad�§�m özelli§i yazay�m dedim :) Di§er özellik ve
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de§i³iklikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz ya da
QCon isimli konferansta Oracle çal�³an� Java Dil Mimar� Brian Goetz tara-
f�ndan yap�lan bu sunumu izleyebilirsiniz: Java Futures, 2019 Edition.

3.1 Çok sat�rl� String ifadeler

Önceden Java'da bir string de§i³ken içerisine uzun bir ifade yazaca§�m�z
zaman, bu ³ekilde bir yöntem izliyorduk:

Java
1 String html = "<html>" +

2 "<body>" +

3 "deneme" +

4 "</body>" +

5 "</html>";

Bu ³ekilde bir kullan�mda string parçalar� birle³tirildi§i için biraz da olsa
performans� etkiliyordu fakat art�k Python'da görmeye al�³t�§�m�z 3 t�rnak
i³aretli ³u yap� Java'ya da geldi:

Java
1 String html = """

2 <html>

3 <body>

4 deneme

5 </body>

6 </html>

7 """;

4 Apache NetBeans 11.1 duyuruldu

� Java EE 8 deste§i,

� Payara entegrasyonu,

� GlassFish 5.0.1 deste§i,

� Tek dosya kaynak kodu programlar�n� çal�³t�rma (PEP330: Launch
Single-File Source-Code Programs)

� Fonksiyonun parametre isimlerini ipucu olarak gösterme.
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� switch içerisindeki çoklu case kullan�m� için kod tamamlama özelli§i

Eklenen di§er özelliklerin tam listesi ve detaylar için konu ba³l�§�ndaki
ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

5 Intellij IDEA 2019.2 yay�nland�

gorseller/intellij-idea-java-tekrarlayan-kod-dedektoru.gif

NetBeans'e güncelleme gelir de, Intellij IDEA hiç geri kal�r m� ?! Yap�³-
t�rm�³ güncellemeyi:

� Java 13 deste§i,

� Otomatik tamamlama penceresi yanl�³ yazmalara kar³� iyile³tirilmi³,

� Çal�³an Docker konteynerindeki dosya sistemine eri³me,

� Aç�l�³ sürelerini k�saltan performans iyile³tirmeleri,

� Her klasörün kendine özel kod stili olabilecek,

� 20'nin üzerinde dil için söz dizimi (syntax) renklendirme,

Eklenen di§er özelliklerin tam listesi ve detaylar için konu ba³l�§�ndaki
ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

6 Visual Studio 2019 16.2 ve 16.3 Preview 1 duyu-
ruldu

� Test Expolorer arac�nda iyile³tirmeler,

� Microsoft Edge Insider ile JavaScript hata ay�klama deste§i,

� C++ taraf�nda MSBuild projeleri için Clang/LLVM deste§i,

� Daha fazla ekran alan�n� için tüm araç çubuklar�n� gizleyebilme

Eklenen di§er özelliklerin tam listesi ve detaylar için konu ba³l�§�ndaki
ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.
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�ekil 3: Yenilenmi³ Test Explorer

7 .NET Ekosistemi için güvenlik raporu yay�nland�

8 Di§er Haberler

� FTP sunucusu ProFTPD'de güvenlik aç�§� tespit edildi: CVE-2019-
12815. Alternatif

� Lyft, otonom araçlar�n�n ham sensör verilerini CC-BY-NC-SA-4.0 li-
sans� alt�nda payla³t�: Lyft Level 5 AV dataset.

� GitLab 12.1 sürümü yay�nland�
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� .NET Core 3.0 Preview 7 duyuruldu.

� Microsoft, metin analiz ve görselle³tirme arac�n� aç�k kaynak olarak
yay�nland�: browsecloud

� Microsoft, OpenAI organizasyonuna 1 milyar dolar yat�r�m yapt�.

� Microsoft Security Response Centre, Rust ile ilgili ilk blog yaz�s�n� ya-
y�nlad�: Why Rust for safe systems programming

� SQL Server 2019 CTP 3.2 sürümü duyuruldu.

� Julia programlama dili 'composable multi-thread parallelism' özelli§i
kazand�.

� Rust derleyicisi h�zlanmaya devam ediyormu³.

� Paralel programlama sistemi Legion, 19.06.0 sürümünü duyurdu.

� Geli³tiricisi Jai programlama dili için durum raporu videosu haz�rlam�³.
Bu programlama dili Twitch platformunda canl� yay�nlarda geli³tirili-
yor. Geli³tiricinin twitch kanal�: https://www.twitch.tv/naysayer88

� Amazon'un sesden yaz� elde etme hizmeti Amazon Transcribe, art�k
WebSockets destekliyor.

� Mozilla IoT tak�m�, WebThings projesi alt�nda geli³tirdikleri WebT-
hings Gateways arac�n�n 0.9 sürümünü duyurdu. GitHub Deposu

� Google Chrome taray�c�s�n�n Web MIDI API sisteminde de§i³iklik var.

� OpenJDK tak�m�, Project Valhalla LW2 Prototipini duyurdu.

� Git istemcisi Fork 1.0.82 sürümünü duyurdu.

� Python için video i³leme kütüphanesi olan VidGear, v0.1.5 sürümünü
duyurdu.

� Go yorumlay�c� projesi aç�k kaynak olarak yay�nland�: yaegi. GitHub
Deposu

� Tek Sayfal�k Uygulamalar (Single Page Applications) için geli³tirilmi³
framework mithil.js v2.0.1 sürümünü yay�nlad�.

� Bellek üzerinde hassas verileri depolamaya yarayan Go kütüphanesi
MemGuard, v0.18.1 sürümünü duyurdu.
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� Rust ile platformlar-aras� gra�ksel kullan�c� arayüzleri geli³tirmeye ola-
nak sa§layan kütüphane aç�k kaynak olarak yay�nland�: Sauron-native

� C/C++ için platformlar aras� (cross-platform) paket yöneticisi Hunter,
v0.23.205 sürümünü duyurdu.

� Tüm projeler ve sistemler için evrensel proje yöneticisi olma iddias�
ta³�yan GuPM isimli araç 1.2.0 sürümünü duyurdu.

� Sinuous UI kütüphanesinin v0.12.5 sürümü ç�kt�.

� SQL raporlama arac� Poli v0.9.0 sürümü yay�nland�.

9 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 3 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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