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TeknoSeyir'de Oku

1 GitHub Actions art�k CI/CD süreçlerini destek-
liyor

GitHub 8 A§ustos tarihinde kendi o�slerinde bir etkinlik gerçekle³tirdi. Et-
kinlik ayn� zamanda canl� olarak YouTube üzerinden de yay�nland�. Etkinli-
§in as�l amac� yeni bir ürün/hizmet duyurmakt� fakat öncesinde GitHub'�n
bu y�l boyunca yapt�§� ³eylerin bir özetini geçtiler. Yay�n ba³�nda hemen du-
yursalar etkinlikler biterdi çünkü :). GitHub için 2019 y�l� böyle geçiyormu³:

� Özel depolar�n (private repository) ücretsiz yap�lmas�,

� Package Registry hizmetinin duyurulmas�,

� Dependabot projesi,

� Sponsors özelli§inin duyurulmas�,

� Pull Panda'n�n sat�n al�nmas�,

� GitHub Desktop 2.0 sürümünün duyurulmas�,

� 100'ün üzerinde üründe iyile³tirmeler,

� Bu hafta 40.000.000 geli³tirici say�s�na ula³m�³lar.

Etkinlikte söylememi³ler do§al olarak ama bir de Amerika'n�n ambargo
uygulad�§� ülkelerde ya³ayan geli³tiricilerin kodlar�na el koyulmas� olay� var.
Yaz�l�m Gündemi - 3 yaz�s�nda detayl�ca anlatm�³t�m.

Gelelim etkinlikte tan�t�lan yeni özelli§e: GitHub Actions servisi art�k
Continuous Integration ve Continuous Deployment süreçlerini destekliyor.
Yani art�k bu süreçleri i³letebilmek için travis-ci vb. gibi servisler yerine
direkt GitHub içindeki Actions servisi ile yapabilecekmi³iz. Baz� özellikleri
³u ³ekilde:
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� Matrix builds ile projenizin birden çok sürümünü ayn� anda test etme,

� Canl� log kay�tlar�,

� Kod yazar gibi Action yazabilme

gorseller/canli-loglar.gif

Di§er özellikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsi-
niz. GitHub Actions henüz beta oldu§u için bu özellikleri kullanabilme-
niz için Beta'ya kay�t yapman�z gerekiyor: https://github.com/features/
actions.

2 PHP toplulu§undaki gruplar ve P++ meselesi

Bu hafta PHP Wiki'sinde yay�nlanan sayfaya göre PHP toplulu§unda iki
grup varm�³. �lk grup, PHP'nin geçmi³ten gelen baz� özellikleri ve bak�³ aç�-
lar�n� terk etmesi gerekti§ini, daha kesin tiplendirilmi³ bir dil olmas� ge-
rekti§ini; di§er grup ise PHP'nin geçmi³ten gelen felsefesini ve özelliklerini
korumak gerekti§ini savunuyor. Elbette böyle bir tart�³mada "do§ru" ya da
"yanl�³" taraf yok. Herkesin kendine göre hakl� nedenleri var.

P++'da tam olarak bu nedenden dolay� yap�lmak istenen bir PHP leh-
çesi. Akl�m�za ilk geldi§i gibi bir PHP 'fork'lanmas�, tak�mlar�n ve projelerin
ayr�lmas� durumu henüz söz konusu de§il yani. P++ henüz bir kod ismi, ke-
sin olarak bu isim belirlenmedi ama bence bir kere bu ³ekilde duyurulduysa
böyle devam edecektir. P++, bildi§imiz PHP'ye göre çok daha s�k� kurallar�
olan ve farkl� özelliklere sahip bir lehçe olacak gibi duruyor. P++ dosyalar�n�
i³aretlemek için ³öyle bir yöntem önerilmi³:

PHP
1 <? p++?>

2 <?php echo "Merhaba TeknoSeyir!" ?>

PHP mail grubunda ve Reddit gibi platformlarda tart�³malar devam edi-
yor. Bakal�m ne olacak. . .
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3 Visual Studio Code Temmuz 2019 güncellemesi
yay�nland�

4 Di§er Haberler

� PHP 7.4.0 Beta 2 yay�nland�, de§i³iklik notlar�, indirme ba§lant�lar�.

� PHP-FIG (Framework Interop Group) toplulu§u PSR-12 (Geni³letil-
mi³ Kod Stili Rehberi) standard�n� kabul etti.

� Alman Havac�l�k Merkezi (German Aerospace Center - DLR), Cos-
moScoutVR isimli modüler sanal evren projesini aç�k kaynak olarak
yay�nlad�.

� Microsoft, Azure Security Lab hizmetini duyurdu ve aç�k bulanlara
verilen ödülü artt�rd�.

� ASP.NET Community Standup yeni bölümü yay�nland�: ASP.NET
Core A to Z eBook with Shahed Chowdhuri.

� NVIDIA aç�k kaynak sürücülere destek için donan�msal dökümanlar
payla³maya ba³lad�.

� Gleam programlama dilinin v0.3 sürümü yay�nland�, GitHub Deposu.

� Git deponuzun tarihçesini düzenleme olanaca§� sunan araç aç�k kaynak
olarak yay�nland�: Git-Revise.
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� BlazingSQL isimli donan�m h�zland�rmal� SQL motoru aç�k kaynak ola-
rak yay�nland�, GitHub Deposu.

� Bulut uygulamalar� için yay�nlama (deploy) i³lerini kolayla³t�rma id-
dias� ta³�yan IC isimli proje aç�k kaynak olarak yay�nland�, GitHub
Deposu.

� Android uygulama geli³tirme için mail gönderme kütüphanesi aç�k kay-
nak olarak yay�nland�: maildroid.

� Terminal ç�kt�lar�nda t�klanabilir linkler olu³turmaya yarayan kütüp-
hane aç�k kaynak olarak yay�nland�: tty-link.

� Jekyll 4.0.0.pre.beta1 sürümü yay�nland�.

� JavaScript için yeni bir para birimi kütüphanesi yay�nland�: Cashify.

� Vue-Router v3.1.0 sürümü ç�kt�.

� Kotlin ile yaz�lm�³ shell Kash, v1.14 sürümünü ç�kard�.

� VectorClass kütüphanesinde büyük de§i³iklikler var.

� Lazarus, 2.0.4 sürümünü duyurdu, De§i³iklik notlar�.

� OpenAPI Generator 4.1.0 sürümü ç�kt�.

5 Lisans
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