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TeknoSeyir'de Oku

1 RestClient ve di§er 10 Ruby kütüphanesinin arka
kap� içerdi§i ortaya ç�kt�

Ruby kütüphanelerinin bar�nd�r�ld�§� RubyGems.org sitesindeki bilgileri çal�-
nan geli³tiricilerin projelerine, kuruldu§u sunucuda arka kap� açan kod par-
çalar� eklenmi³. Ayn� olay strong-password isimli kütüphanenin de ba³�na
gelmi³ti (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 1). Yöntem ayn�: RubyGems.org sitesin-
deki kullan�c� bilgilerini ele geçen hacker(lar), projeye zararl� kod parçalar�
eklemi³ler ve yeni versiyon ç�karak, kütüphaneyi kullananlar�n zararl� kod
parçalar�n� güncelleme ile edinmeleri sa§lanm�³.

�ekil 1: CVE Numaras�: CVE-2019-15224

Zararl� kod parçalar�ndan baz�lar� kullan�c�lar�n cookie bilgilerini çalmaya
yönelikken, baz�lar� da sistemi kripto para madencili§i için kullan�yormu³.
Daha teknik bilgiler için RestClient kütüphanesinin ³u github sayfas�na ba-
kabilirsiniz. Sald�r�dan etkilenen Ruby kütüphaneleri ve versiyonlar� ise ³u
³ekilde:

� rest-client: 1.6.10, 1.6.11, 1.6.12, 1.6.13

� cron_parser: 0.1.4, 1.0.12, 1.0.13

� coin_base: 4.2.1, 4.2.2
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� blockchain_wallet: 0.0.6, 0.0.7

� bitcoin_vanity: 4.3.3

� lita_coin: 0.0.3

� coming-soon: 0.2.8

� omniauth_amazon: 1.0.1

� awesome-bot: 1.18.0

� doge-coin: 1.0.2

� capistrano-colors: 0.5.5

Zararl� kod içerdikleri anla³�lan bu versiyonlar RubyGems.org ekibi tara-
f�ndan geri çekilmi³ fakat olay anla³�na kadar bu kütüphaneler toplam 3.584
kez indirilmi³. Siz de mutlaka projelerinizde yukar�daki kütüphanelerin ve
versiyonlar�n olup olmad�§�n� kontrol edin ve tabii ki projenize ba§�ml�l�k
eklerken daha dikkatli olun.

2 standard isimli JavaScript arac� terminal ç�kt�-
s�nda reklam göstermeyi planl�yor

GitHub'da 21K y�ld�za sahip, ba³ka bir çok proje taraf�ndan da kullan�lan bu
araç, fonlama konusunda ya³ad�§� s�k�nt�lardan ötürü terminal ç�kt�s�na aç�k
kayna§� destekleyen bir �rmadan reklam almay� planl�yor. Yani projenize
standard arac�n� eklemek için npm install standard yazd�§�n�zda arac�n
kurulumu sonras�nda terminalde ve muhtemelen log dosyas�nda bir reklam
görece§iz. Aç�kcas� ben de ³a³�rd�m fakat projenin github sayfas�ndaki issue
alt�nda yaz�lanlar� görünce biraz da olsa hak verdim.
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Hepimiz aç�k kayna§�n nimetlerinden fazlas�yla faydalan�yoruz fakat aç�k
kaynak camias�na katk� sa§lama konusunda ciddi eksikliklerimiz var. Girdi§i-
miz aç�k kaynak projelerin sitelerindeki "Ba§�³ Yap" butonlar�n� görmezden
geliyor, hatta sitedeki reklamlar� bile engelliyoruz. Üstüne bir de kar³�la³t�-
§�m�z sorunlar� ya da hatalar� çözmek için az da olsa u§ra³mak yerine direkt
issue aç�p ya da mail gönderip, 3-4 gün içerisinde sorumuzun çözülmesini
bekliyoruz. Lafa gelince hepimiz ortamlarda aç�k kayna§�n faydalar�ndan,
nimetlerinden, ne kadar süper bir ³ey oldu§undan bahsettik; fakat, konu
maddi ve/veya manevi destek olmaya gelince ne elimizi cebimize att�k, ne de
klavyemize dokunduk.

Terminal ç�kt�s�na reklam almak belki de do§ru bir yöntem de§il, fakat,
³u çok aç�k ortada ki: Geli³tirici camias� olarak aç�k kaynak ile ilgili alg�-
lar�m�z� de§i³tirme zaman�m�z geldi. Aç�k kaynak camias�ndan ald�§�m�z�n
ne kadar�n� geri verdi§imizin/verebildi§imizin sorusunu kendimize sormam�z
gerekiyor. Aç�k kaynak araçlar�/kütüphaneleri kullanarak projeler yap�p bir
güzel param�z� kazan�yoruz ama hiç birimiz, "karde³im ben senin projeni
kullanarak para kazand�m, al bu da benden sana bu arac� geli³tirmeye de-
vam edebilmen için xx $/¿" ya da "#504 numaral� issue sayfas�ndaki sorunu
çözdüm, inceleyip, kodlar�m� kabul edebilir misin?" demiyoruz. Ohh, ne ra-
hat!. . .

Bu konuda siz ne dü³ünüyorsunuz? Kulland�§�n�z bir araç/kütüphane bu
³ekilde reklam alsa -ki ³u an almay� planl�yor- tepkiniz ne olurdu? Yorum
k�sm�nda konu³al�m.
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3 Git versiyon kontrol sisteminin 2.23 sürümü du-
yuruldu

Hepimizin her gün kulland�§� popüler versiyon kontrol sistemi git 2.23 sü-
rümü ile yenilikler ve hata gidermelerini sunuyor. Öne ç�kan baz� özellikler
bu ³ekilde:

3.1 git checkout için yeni deneysel alternatif komutlar

Bildi§imiz gibi git checkout komutu hem dallar aras�nda geçi³ yapmak için
hem de dosyalar� son commit'deki hallerine resetlemek için kullan�labiliyor.
Üstelik git checkout --branch olmayan-dal gibi bir kullan�mla da olma-
yan bir dal� yarat�p, ona geçi³ yapma özelli§i de var. �ki farkl� i³levin bir
komuta toplanmas�ndan dolay� benim de zaman zaman garipsedi§im bir ko-
mut. Bu sürümde bu i³levleri ay�ran deneysel iki komut eklenmi³.

� git switch: Dallar aras�nda geçi³ yapmak, yeni dal olu³turup ona geç-
mek için kullan�lacak. Dokümantasyon. Örnek:

$ git switch yeni-ozellik

Switched to branch 'yeni-ozellik'

Your branch is up to date with 'origin/yeni-ozellik'

� git restore: Verilen dosyas� son commit'deki haline geri döndürmek
için kullan�lacak. Dokümantasyon. Örnek:

$ git restore program.c

Di§er özellikler ve de§i³iklikler için konu ba³l�§�ndaki ba§lant�ya t�klaya-
bilir ya da GitHub Blog'da yay�nlanan bu yaz�y� okuyabilirsiniz.

4 Bitbucket, Mercurial deste§ini sonland�rmaya ha-
z�rlan�yor

Bitbucket, GitHub gibi bir uzak depo sunucu hizmeti veren bir site. Git-
Hub'dan farkl� olarak sadece git ile de§il, alternatif bir versiyon kontrol sis-
temi olan mercurial ile de çal�³may� destekliyordu. Fakat art�k Bitbucket'da
bu deste§ini sonland�rmaya karar vermi³ ve planlar yap�lm�³. 1 �ubat 2020
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itibariyle kullan�c�lar yeni Mercurial deposu olu³turulamayacak; 1 Hazi-

ran 2020 itibariyle de Bitbucket'de Mercurial deste§i tamamen kalka-
cak ve Mercurial depolar� da sunucudan silinecek. Deste§in kalkma-
s�n�n nedenini söylemeye gerek yok san�r�m. Art�k hepimiz her yeni projede
varsay�lan olarak git kullanmaya ba³lad�k. Aç�kcas� ben Mercurial hiç kul-
lanmad�m, hatta öyle bir depo da hiç görmedim, bu yüzden nas�l bir sistem
oldu§u konusunda pek �krim yok.

Bu haberi duyan, %100 aç�k kaynak ve özgür yaz�l�m olarak geli³tirilen
Sourcehut da bir blog yaz�s� yay�nlayarak, Bitbucket'dan Mercurial kullan�-
c�lar�n� kendi sitesine davet etti.

5 Mikrokontrolcüler için Qt kütüphanesi tan�t�ld�

YouTube videosu | Ürün tan�t�m sayfas�
C++ deneyimim konsola "Merhaba dünya" yazd�rmaktan öteye gitme-

di§i halde bu geli³me beni bile heyecanland�rd�. Özellikle videodaki gibi dü-
³ük sistem gereksinimleri ile çal�³an cihazlarda ak�c� ve güzel tasar�ml� ek-
ranlar haz�rlayabileceksek, mutlaka bir ara Qt kütüphanesini incelemem ge-
rekecek.

Teknik detaylar� henüz aç�k de§il fakat konuyla ilgili Qt tak�m�, 4 Ey-
lül tarihinde internet üzerinden soru&cevap k�sm�n�n da olaca§� bir webiner
düzenleyecek. San�r�m webiner boyunca çok daha teknik kavramlar� anlata-
caklard�r. Buradan kendinize uygun saatteki webinere kay�t olabilirsiniz.
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6 Etkinlik Duyurusu: Typed Properties ve dahas�
ile PHP 7.4

�stanbul PHP grubunun organize etti§i bu etkinlikte PHP 7.4 ile birlikte
gelecek özellikler anlat�lacak. Birkaç özelli§i Yaz�l�m Gündemi - 3 yaz�s�nda
ben de anlatm�³t�m fakat PHP geli³tirmeyle ilgilenen ve �stanbul'da olan
arkada³lar�n mutlaka bu etkinli§e kat�lmas�n� tavsiye ederim, daha faydal�
olacakt�r.

7 Di§er Haberler

� Net�ix güvenlik tak�m�, HTTP/2 protokolünün de DoS sald�r�na kar³�
aç�k oldu§unu ortaya ç�kard�.

� WebKit Takip Önleme Yönergesi yay�nland�.

� Google Cloud, 1 Ocak 2020'den itibaren harici IP adreslerinden ücret
almaya ba³layacak.

� GitLab, 12.2 sürümü yay�nland�.

� .NET Core tak�m�, tek depo (mono repo) yap�s�na geçmeyi planl�yor

� GitHub, art�k Web Authentication destekliyor.

� GitHub Package Registry hizmeti k�s�tl� aç�k beta sürecine girdi.
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� React için taray�c� üzerinde çal�³an yeni geli³tirici arac� duyuruldu:
React Developer Tools.

� Go programlama dilinin 1.13 RC1 sürümü yay�nland�.

� Rust programlama dilinin 1.37.0 stabil sürümü yay�nland�.

� Crystal programlama dilinin 0.31.1 sürümü duyuruldu.

� Futhark programlama dilinin 0.12.1 sürümü duyuruldu.

� .NET Framework 4.8 herkes için eri³ilebilir oldu.

� Rails, 6.0 stabil sürümü yay�nland�.

� Slim PHP uygulama çat�s� (framework) 4.2.0 sürümünü duyurdu.

� Apache Flink 1.9.0 sürümü ç�kt�.

� Eclipse organizasyonu, Jakarta EE 8 ile ilgili "dünü, bugünü ve yar�n�"
konulu yaz� yay�nland�.

� Boost isimli ta³�nabilir C++ kütüphaneleri içeren proje 1.71.0 sürü-
münü duyurdu.

� Yeni bir platformlar-aras� JavaScript ile masaüstü uygulama geli³tirme
arac� yay�nland�: NodeGUI, GitHub Deposu.

� Web elemanlar�na sürükleyip-b�rakma, yeniden boyutland�rma vb. özel-
likler kazand�ran moveable isimli JavaScript kütüphanesi 0.7.4 sürü-
münü duyurdu.

� Quark isimli platformlar-aras� masaüstü uygulamas� geli³tirmeye yara-
yan JavaScript kütüphanesi v0.5.8 sürümünü duyurdu.

� Rust ekosistemi gra�ksel kullan�c� arayüzleri (GUI) bak�m�ndan ince-
lendi: Rust GUI ecosistem overview.

� Rust ile yaz�lm�³ yeni bir shell duyuruldu: nushell.

� Kriptopara cüzdanlar� olu³turmak için kullan�lan Rust kütüphanesi
wagyu, 0.6.0 sürümünü duyurdu.

� SASM, ilk sürümü v1.0 duyuruldu.

� Flecs, ilk sürümü v1.0 duyuruldu.
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� Linux kernel geli³tirmeleri için DevOps yap�s� sunan kdevops isimli
proje v1.7.1 sürümünü duyurdu.

� 2 boyutlu platform oyunu Squally, aç�k kaynak hale geldi. GitHub De-
posu.

� Akademik Çal�³malar:

� StackOver�ow'da arama yapman�n yeni yolu: CROKAGE � the
Crowd Knowledge Answer Generator.

� Aç�k kaynak resim kar³�la³t�rma kütüphanesi: Douglas-Quaid, Git-
Hub Deposu.

� Facebook Yapay Zeka Tak�m�, Do§al Dil �³leme için yeni bir yak-
la³�m geli³tirdi.

8 Lisans
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