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TeknoSeyir'de Oku

1 IEEE Spectrum, popüler ilk 10 programlama dili
listesini yay�nland�

Amerika'da yer alan Institute of Electrical and Electronics Engineers (Elekt-
rik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) taraf�ndan her y�l yay�nlanan "en
popüler 10 programlama dili" listesinin 2019 sürümü bu hafta yay�nland�.
Liste s�ralamas� bu ³ekilde:

Listenin �ltrelenebilir hali ve devam� için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

2 COBOL programlama dili 60 ya³�nda

�lk olarak 1959 duyurulan COBOL programlama dili bu hafta itibariyle
60.ya³�n� doldurdu. Ben dahil yaz�y� okuyan herkesten daha büyük oldu§u
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için hakk�nda pek bilgiye sahip de§ilim fakat konu ba³l�§�na ekledi§im ba§-
lant�daki habere göre basit söz dizimi (syntax) sayesinde di§er programlama
dillerinden öne ç�kabilmi³. Haberde benim ilginçime giden programlama di-
linin yarat�c�lar�n�n destek ve potansiyel mü³teri bulabilmeleri için 41 bilgi-
sayar üreticisi ile Pentagon'da Committee of the Conference on Data Sys-
tems Languages (CODASYL) isimli konferansta toplant� yapmas� ve prog-
ramlama dilinin isminin de orada konulmas�. Yoksa COBOL bir Pentagon
projesi mi?! :) Neyse ³aka bir yana, programlama tarihiyle ilgili arkada³lar�n
konu ba³l�§�ndaki yaz�y� okumalar�n� tavsiye ederim. �leri bir okuma için de,
COBOL'un 60 ya³�na gelebilmesini sa§layan 6 neden ba³l�kl� ³u yaz� okuna-
bilir.

3 Laravel 6 sürümü yay�nland�

Popüler PHP web framework sistemi olan Laravel, 6 numaral� LTS (Long-
Term Support - Uzun dönemli destek) sürümünü bu hafta içerisinde duyurdu.
Ayr�ca bir önceki LTS sürümü olan 5.5 sürümünün de 30 A§ustos 2019 iti-
bariyle hata çözme güncellemesini almayaca§�n� fakat güvenlik güncelle³tir-
meleri almaya 30 A§ustos 2020'ye kadar devam edece§i bilgisi de duyuru
yaz�s�nda yer ald�. Laravel 6 ile gelen baz� özellikler ise ³u ³ekilde:

� Yetkilendirme cevaplar� geli³tirilmi³: Önceden son kullan�c�ya özel hata
mesajlar� göstermek zormu³ fakat bu sürümde Gate::inspect fonksi-
yonu eklenerek bu çözülmü³. Örnek kullan�m için konu ba³l�§�ndaki
ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

� Laravel 5.x numaral� sürümlerle birlikte gelen UI özellikleri art�k la-
ravel/ui isimli ayr� bir proje haline geldi. Kullanmak için özel olarak
eklemeniz gerekiyor.

� Job Middleware

� Lazy Collections

Di§er de§i³iklikler ve yenilikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya
t�klayabilir ya da bu ba§lant�lar� inceleyebilirsiniz:

� Laravel 6 Sürüm Notlar�

� Laravel 6 Yükseltme Rehberi

� Laravel 6 Katk� Sa§lama Rehberi
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4 Mikrokontrolcüler için Qt kütüphanesi webineri
düzenlendi

Yaz�l�m Gündemi - 6 yaz�s�nda haberini yapt�§�m kütüphanenin bu hafta
içerisinde webineri (sanal seminer) düzenlendi ve baz� detaylara yer verildi.
Webinere kay�t olup izlemek istemi³tim fakat kurumsal bir e-posta adresi ve
³irket ismi gerekiyordu. �u an bir ³irkette çal�³mad�§�m için kay�t olamad�m
fakat Cem Koç arkada³�m�z kay�t olmu³ ve ³u ³ekilde baz� notlar alm�³:

� Cortex-m için rtems üzerine Qt Lite kullan�l�yor.

� Cortex-a için Linux taban� sistemler üzerine in³aa edilecek. Ama bu-
rada Qt Lite yerine Qt kullan�l�yor.

� Qt for MCUs sadece ticari lisanslanacak. Aç�k kaynak versiyonu yok.
Üzdü aç�kças�.

� Webinar'da bir uygulama derlendi. Çok basitçe yapt�lar gerçekten. Uy-
gulamay� masaüstü program� olarak test edip direkt binary olu³turacak
gibi sadece hede� de§i³tirerek derlenebiliyor. Klasik Qt.

Yine Cem Koç hocan�n Webiner'den ald�§� baz� ekran görüntüleri:
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Webiner kayd� daha sonra bu adreste yay�nlanm�³. Benim izleyecek vak-
tim olmad� fakat ilgili arkada³lar� mutlaka bakmalar�n� tavsiye ederim.

5 Visual Studio Code 1.38 (A§ustos 2019) sürümü
yay�nland�

6 Di§er Haberler

� Apple'�n AppStore'daki baz� uygulamalar�n �kirlerini kopyalad�§� dair
iddialar var.

� Google, kod review süreçleriyle ilgili rehber haz�rlad�.
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� Google, akademik ara³t�rmalar için yeni bir veri gizlili§i teknolojisi
duyurdu: Di�erential Privacy. GitHub Deposu

� WinUI API sisteminde de§i³iklikler var.

� Securitum tak�m�, yeni HTML elementi portal hakk�nda güvenlik ana-
lizi yaz�s� yay�nland�.

� PHP toplulu§u, Union Types özelli§ini tart�³�yor.

� PHP programlama dilinin 7.4.0 RC1 sürümü yay�nland�.

� Go programlama dilinin 1.13 sürümü duyuruldu.

� D programlama dilinin 2.088.0 sürümü yay�nland�.

� Mozilla, Manifest V3 hakk�nda s�kça sorulan sorular yaz�s� yay�nland�.

� Frontend geli³tiriciler için aç�k kaynak backend sunucusu arac� aç�k
kaynak olarak yay�nland�: AppWrite, GitHub Deposu.

� AITO �rmas�, yapay zeka destekli yeni bir veritaban� türü tan�tt�: Pre-
dictive Database.

� Python ile terminal bazl� kullan�c� arayüzleri geli³tirmeye yarayan toot
kütüphanesi 0.23.0 sürümünü duyurdu. De§i³iklik Notlar�, Demo.

� YugaByte DB 1.3.1 sürümü duyuruldu.

� Quasar Framework 1.1.0 sürümü yay�nland�, GitHub Deposu.

7 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 8 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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