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TeknoSeyir'de Oku

1 Yakla³�k 10 milyon proje analiz edildi

scc isimli kod sat�r� sayma ve karma³�kl�k hesaplama arac�n�n geli³tiricisi Ben
E.C. Boyter, sunucu yard�m�yla yakla³�k 40TB büyüklü§ündeki toplamda 10
milyon projeyi analiz etmi³ ve detayl� bir blog yaz�s� haz�rlam�³. Go prog-
ramlama dilini kullanarak $100 maliyetle (san�r�m sunucu maliyeti) tüm bu
i³lemleri yapabilmi³. Projeleri indirmesi toplam 5 hafta sürmü³. Baz� sonuç-
lar ise bu ³ekilde:

� 9.985.051 toplam depo (repository),

� 9.100.083 en az bir dosya bulunan depo,

� 884.068 bo³ depo,

� 3.500.000.000 tüm depolar�n toplam dosya say�s�,

� 40.736.530.379.778 Byte (40TB) toplam i³lenen veri,

� 1.086.723.618.560 toplam sat�r�,

� 816.822.273.469 toplam kod sat�r�,

� 124.382.152.510 toplam bo³ sat�r,

� 145.519.192.581 toplam yorum sat�r�.

Daha fazla istatistik ve ilginç veriler için mutlaka konu ba³l�§�na ekledi-
§im ba§lant�ya t�klay�n.
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2 .NET Core 3.1 sürümünde C++ deste§i gelecek

Asl�nda bu haber geçen haftan�n konusu fakat .NET 3.0 duyulunca san�r�m
bu haber arkaplanda kalm�³ olacak ki konu ba³l�§�na ekledi§im site de bunu
3 ekim tarihinde haber yapm�³. Biliyorsunuz Microsoft çok uzun zamand�r
.NET Framework sistemi üzerinde duruyordu fakat yeni CEO Satya Nadella
ile aç�k kaynak dünyas�na girmeye yönelik birçok ad�m att� Microsoft ve Vi-
sual Studio Code ve .NET Core gibi projelere imza att�. .NET Core, .NET
Framework olarak birli§imiz uygulama çat�s�n�n aç�k kaynak ve platformlar
aras� (cross-platform) hale gelmi³ sürümü diyebiliriz. Bu sayede .NET ekosis-
temi hem aç�k kaynak camias�nda bir topluluk olu³turdu hem de GNU/Linux
da§�t�mlar� ve Mac sistemlerde .NET uygulamas� geli³tirme imkan� do§du.
Bu sefer de Microsoft bloglar�nda yay�nlad�klar� bir yaz� ile .NET Core 3.1
sürümünde C++ ile Windows uygulamas� geli³tirme deste§inin gelece§ini
duyurdu. Windows uygulamas� oldu§u için haliyle GNU/Linux ve Mac sis-
temlerde bu özellikten faydalan�lamayacak olsa da ileride tüm uygulamalar
için de C++ deste§i gelebilir. Bakal�m süreç nas�l ilerleyecek.

3 �ngiltere RESTful API standard� için OpenAPI
3 öneriyor

Aç�k kaynak art�k öyle bir noktaya geldi ki, art�k devletler bile bu ekosis-
teme katk� vermeye ba³lad�. �ngiltere'de birkaç y�ld�r bu ak�ma ayak uydu-
ran ülkelerden birisi, hatta yanl�³ hat�rlam�yorsam bu ak�m� ba³latan ülke
bile olabilir. �ngiltere'nin ilgili kurumunun içerisindeki Aç�k Standartlar Ku-
rulu'da (Open Standards Boards), devlet içerisindeki geli³tirmelerde kulla-
n�lacak standartlar� belirlemeye çal�³�yor. Kurulun GitHub üzerindeki depo-
suna gönderilen "API tan�mlamalar� için OpenAPI kullanal�m" konulu öneri
de kurul taraf�ndan tart�³�lm�³ ve kabul edilmi³. OpenAPI ise, RESTful API
geli³tirmelerinde sistemin yap�s�n� kurarken baz al�nabilecek çe³itli tan�m-
lamalar� ve kurallar� olan bir standart. Art�k �ngiltere'de devlet taraf�ndan
önerilen bir standart oldu.

Böyle ³eyler gördükçe insan imreniyor tabii.

4 WhiteSource �rmas�, uygulama güvenli§i anketi
sonuçlar�n� yay�nlad�

WhiteSource isimli güvenlik �rmas�n�n yakla³�k 600 geli³tirici ile yapt�§� uy-
gulama güvenli§i anketinin sonuçlardan bir k�s�m ³u ³ekilde:
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4.1 �irketinizde uygulama güvenli§inden kim(ler) sorumlu?

Pastadaki en büyük pay %29 ile güvenlik tak�mlar� alm�³. Aç�kcas� bir
geli³tirici olarak güvenlik konular� için art�k özel tak�mlar olu³turulmas� beni
mutlu etti. Elbette geli³tiriciler olarak yazd�§�m�z kodlardaki güvenlik aç�k-
lar�ndan sorumluyuz fakat bunlar�n tespiti için ayr� bir tak�m gerekli bence.
Öbür türlü üzerimizde çok fazla yük bindiriliyormu³ gibi hissediyorum.

4.2 �irket büyüklerine göre güvenlikten kim(ler) sorumlu

Anketin di§er sonuçlar� için mutlaka konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya
t�klay�n. Uygulama ve dolay�s�yla verilerin güvenli§i günümüzde önemi h�zla
artan konulardan birisi.
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5 Etkinlik Duyurusu: Lifecycle of a Product with
Scrum

6 Di§er Haberler

� TypeScript 3.7 Beta sürecine girdi.

� Xilinx �rmas�, gömülü sistem programc�lar� için yeni bir uygulama plat-
formu duyurdu: Vitis. Alternatif

� Google Cloud Platform tak�m� yeni bir Kubernetes arac� duyurdu:
�ink-on-k8n-operator.

� Google, Linux çekirde§ine katk� olarak üzerinde çal�³t�§� sanitizer pro-
jesini aç�k kaynak yapt�: Kernel Concurrency Sanitizer (KCSAN)

� Linux'deki yeni bellek kontrolcüsü RAM tasarrufu sa§l�yormu³.

� Go ile yaz�lm�³ web sunucusu caddy tüm projelerini aç�k kaynak lisans-
lara geçirmeyi planl�yor.

� Derin ö§renme yöntemleri sayesinde hayvanlar�n davran�³lar�n� incele-
yen yeni aç�k kaynak araçlar geli³tiriliyormu³.

� Makine ö§renmesi ve veri bilimiyle u§ra³anlar için yeni bir uygulama
çat�s� (freamework) duyuruldu: Streamlit. GitHub Deposu.
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� Makine ö§renmesi uygulamalar�nda s�kça kullan�lan Python kütüpha-
nesi Tensor�ow 2.0.0 sürümü duyuruldu.

� 3.parti GitHub mobil uygulamas� GitTouch 1.1.0 sürümünü ç�kard�.
Apple Market, Google Play.

� PostgreSQL 12 sürümü yay�nland�.

� SQLite veritaban�n�n 3.30.0 sürümünü duyuruldu.

� Zig programlama dilinin 0.5.0 sürümü duyuruldu.

� Lua programlama dilinin 5.4.0 sürümü duyuruldu.

� Inko programlama dilinin Eylül ay� durum raporu yay�nland�.

� NextJS, 9.0.7 sürümü ç�kt�.

� API Platform 2.5 sürümü ç�kt�.

� Rust kütüphanesi static-assertions ilk stabil sürümü 1.0.0'� du-
yurdu.
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