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TeknoSeyir'de Oku

1 Go dili toplulu§u, dile generic programlama özel-
likleri eklemeyi tart�³�yor

C# yazd�§�m zamanlardan hat�rlad�§�m kadar�yla generic programlama te-
rimi, tipi belli olmayan fonksiyon parametreleri tan�mlamak için kullan�l�-
yordu. Örnek vererek daha iyi anlat�r�m:

C++'da generic programlama ile ³u ³ekilde bir yap� kurabiliyoruz.

C++
1 template <typename T>

2 class Liste {

3 // s�n�f içeri§i

4 };

5

6 class Hayvan { };

7 class Araba { };

8

9 int main() {

10 auto hayvan_listesi = new Liste<Hayvan>();

11 auto araba_listesi = new Liste<Araba>();

12 }

Bu yap�n�n avantaj� hem bizi kod tekrar�ndan kurtar�yor, hem de i³i-
mizi kolayla³t�r�yor. Bu yap� sayesinde, at�yorum bu listelerin içeriklerini
yazd�rmak istersek, parametre olarak T alan bir fonksiyon kodlad�§�m�zda, o
fonksiyona bu listelerin ikisini de gönderebiliyoruz.

Go dili toplulu§u da, bu özelli§i Go diline Contracts ile eklemeyi konu-
³uyor. �lgili tavsiye sayfas�nda detayl�ca anlat�lm�³.
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2 Ruby on Rails 6.0.0 RC2 yay�nland�

Bu y�l�n ba³lar�nda 6.0.0 beta1 sürümü duyurulan popüler Ruby framework
sistemi Ruby on Rails, bu hafta içerisinde 6.0.0 rc2 sürümünü duyurdu.

6.0.0 sürümü ile gelecek özelliklerden baz�lar� ³unlar:

� Action Mailbox

� Action Text

� Çoklu veritaban� deste§i

� Paralel test çal�³t�rma deste§i

Di§er özellikler için bu sayfay� ziyaret edebilirsiniz.

3 Windows Terminal ön izleme sürümü v0.3 duyu-
ruldu

Uzun bir süredir geli³tiriciler taraf�ndan pek tercih edilmeyen Windows, art�k
baz� ³eyleri de§i³tirerek geli³tiricileri kendine çekmeyi planl�yor gibi. Bun-
lardan biri de o eski hantal, kullan�³s�z ve özelle³tirme deste§i çok az olan
terminal uygulamas�. Bir süredir Microsoft'un bu uygulama üzerinde çal�³-
t�§�n� biliyoruz. Zaten duyurduklar� ilk ön izleme sürümü de bu de§il. Bu ön
izleme sürümü ile gelen baz� yeni özellikler ³u ³ekilde:

3.1 Ta³�nabilir ba³l�k çubu§u

Bu özelli§i anlamad�m önceden pencere ta³�nam�yor muydu yani, yeni mi
geldi? �lginç.

gorseller/draggable.gif

3.2 Sekmeler k�sm�ndaki aç�l�r menünün yeri de§i³mi³

Eski sürümde böyleyken:

Art�k bu hale gelmi³:
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Di§er özellikler için konu ba³l�§�ndaki ba§lant�ya t�klayabilirsiniz. Aç�k-
cas� bir terminal sever olarak Windows'a yeni modern bir terminal arayüzü
gelmesine sevindim fakat bu saatten sonra GNU/Linux taraf�ndan tekrar
Windows'a geri dönmem çok zor. Yine de Windows üzerinde çal�³an arka-
da³lar ad�na sevindim.

4 Firefox 68 ile gelen yeni CSS özellikleri

Firefox taray�c�s�n�n bu ay ba³�nda duyurulan 68 numaral� sürümü ile baz�
yeni CSS özellikleri de kullan�ma aç�lm�³. Bunlardan birisi ³u ³ekilde:

4.1 ::marker ile listelerin maddelerini özelle³tirme

Bildi§imiz gibi HTML'de iki çe³it liste tipi var. Birisi ul, yani Unordered
List (S�ras�z Liste); di§eri ise ol, yani Ordered List (S�ral� Liste). Art�k bu
çe³it listenin de madde i³aretlerini CSS ile özelle³tirebilece§iz. �öyle ki:

CSS
1 ul ::marker {

2 color: hotpink;

3 }

4 ol ::marker {

5 color: blue;

6 font-size: 200%;

7 }

Sonuç i³e ³u ³ekilde oluyor:

Di§er CSS özellikleri için bu sayfay� ziyaret edebilirsiniz.
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5 Bootstrap 3 deste§i sonland�r�ld�

Asl�nda bu geçen haftan�n haberi fakat gözden kaçm�³ ama yine de de§in-
meden geçmek istemedim. Tasar�m cahili bir back-end developer olarak çok
i³ime yaram�³, kendisiyle nice siteler haz�rlam�³t�m fakat art�k Bootstrap 3
sürümü emekliye ayr�l�yor. Art�k güvenlik güncelle³tirmeleri de gelmeyecek.

Bootstrap ekibi yeni uzun dönem desteklerini (LTS) Bootstrap 4 sürümü
ile devam ettireceklerini duyurdu.

Elveda Bootstrap 3. . .

6 Di§er Haberler

� Yaz�l�m ile ilgili yeni bir Türkçe podcast serisi ba³lad�: Pantalks.

� Çank�r� Sa§l�k �l Müdürlü§ü Bilgi Sistemleri, Windows Aktif Dizin
Yap�s�yla entegre çal�³an AD Yönetim uygulamas�n�n ilk sürümünü
aç�k kaynak olarak yay�nlad�.

� Laravel Türkiye forumlar� yenilendi.

� Android Studio 3.5 RC2 sürümü duyuruldu.

� Gitea 1.9.0 sürümünü yay�nlad�.

� JavaScript ile platformlar-aras� (cross-platform) masaüstü uygulamalar
geli³tirmeye yarayan Electron kütüphanesinin 6.0.0 sürümü duyuruldu.

� Crystal programlama dilinin 0.30.0 sürümü duyuruldu.

� Amazon, tüm veritaban� sistemleri için tek bir sorgu dili olma iddias�n�
ta³�yan yeni arac�n� duyurdu: PartiQL, GitHub Deposu.

� MSDN Magazine yay�n hayat�na son verdi.

� Microsoft, proje örneklerinin listenebilece§i yeni bir sayfa yay�nlad�:
https://docs.microsoft.com/samples.

� ASP.NET tak�m�, RESTful HTTP hizmetleri ile etkile³ime geçmeyi
sa§layan yeni komut sat�r� arac�n� duyurdu: HttpRepl, GitHub Deposu.

� EmacsConf sanal konferans� için konu³mac� ça§r�s� yay�nlad�.

� GNU C (glibc) kütüphanesinin 2.30 sürümü yay�nland�.
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� OpenJDK tak�m�, Loom projesinin erken eri³im sürümlerini duyurdu.

� Sunucuyu test etmek için yük olu³turmak amac�yla kullan�lan anevicon
isimli arac�n v7.0.0 sürümü duyurdu.

� Ruby kütüphanesi ROM (Ruby Object Mapper), 5.1 sürümü yay�n-
land�.

� Go ile yaz�lm�³ paralel görüntü i³leme algoritmalar�n�n topland�§� bild
isimli proje v0.11.0 sürümünü yay�nlad�.

� Go ile yaz�lm�³, shell komutlar� için görselle³tirme imkan� sunan Samp-
ler isimli proje, ilk stabil sürümünü duyurdu.

� Git depolar�n�z� takip eden ve duruma göre pull veya push yapan araç
aç�k kaynak olarak yay�nland�: git-o-matic.

� Tamamen merkezsizle³tirilmi³ (decentralized) anahtar-de§er (key-value)
depo arac� LF, 0.9.20.0 sürümünü duyurdu.

� Makine ö§renmesi modellerini JSON API olarak kullanmaya olanak
sa§layan araç Cortex, v0.7.0 sürümü yay�nland�.

� Yapay sinir a§lar� temelli elastic search arac� GNES, v0.0.26 sürümünü
yay�nlad�.

� Java ile PDF olu³turma ve düzenleme kütüphanesi OpenPDF 1.3.0
sürümünü duyurdu.

� Asity 3.0.0 sürümü duyuruldu.

� BlobCityDB veritaban�n�n 1.7.9 sürümü duyuruldu.

� Sadece 512 byte ile BASIC dilini çal�³t�rabilen interpreter projesi bo-
otBASIC yay�nland�.

� Yeni bir etiketleme dili ortaya ç�kt�: JEML

7 Lisans
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