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< Önceki Gündem | 14-20 Ekim 2019 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 GitLab o�ste siyaset konu³may� yasaklad� ve geri
ald�

Geçti§imiz haftalarda bir yaz�l�mc�n�n ABD Göçmenlik ve Gümrük Mu-
hafaza kurumunu protesto etmesinden (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 10) ve ayn�
kurum ile i³ anla³mas� yapm�³ GitHub'daki geli³tiricilerin tepkilerinden (bkz:
Yaz�l�m Gündemi - 13) bahsetmi³tim. Tam da o zamanlara denk gelecek ³e-
kilde GitLab'de "bu olaylar bizi de etkileyebilir" demi³ olacak ki, CEO Sid
Sijbrandij taraf�ndan ³irketin el kitab�na apar topar bu ekleme yap�lm�³.
K�saca yap�lan ekleme ³u ³ekilde: "mü³terilerimizin de§erleri ile bizim de§er-
lerimiz uyu³mayabilir", "biz i³ yerinde siyaset konu³may�z, verimlilik bizim
bir numaral� de§erimizdir".

Tabii ki bu eklemeyi yaparak olas� protestolar�n önüne geçmeyi amaçla-
yan ³irket yönetimi amac�na ula³amad�§� gibi tam tersi bir etki de yarat�p
insanlar�n bu konu hakk�nda konu³maya ba³lamas�na yol açt�. Her ne kadar
³irketin el kitab�ndaki bu de§i³iklik 2 hafta önce CEO taraf�ndan pull request
olarak aç�k ³ekilde yap�lm�³ olsa da, olay bu hafta ortaya ç�kt� ve tart�³malar
da bu hafta ba³lad�. Hem ³irketin kendi çal�³anlar� hem de geli³tirici cami-
as�ndaki birçok insan reddit ve HackerNews gibi platformlarda tepkilerini
gösterdiler.

�irketin bu yanl�³tan dönmesi uzun sürmedi. Büyüyen tart�³malar üze-
rine ertesi gün ³irketten yetkili ba³ka isimler taraf�ndan sorunlu cümleler
de§i³tirildi ve çal�³anlar�n i³ yerinde siyaset konu³mas�na yönelik yasak da
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kalkm�³ oldu. GitLab yönetiminin bu tav�rlar� her ne kadar do§ru olmasa da
³irketteki tamamen herkese aç�k yap� takdir edilmesi gereken bir ³ey. �irke-
tin birçok doküman� herkese aç�k ³ekilde depolar�nda duruyor, çal�³anlar de
bunlar�n de§i³tirilmesinde ve geli³tirilmesinde katk� verebiliyorlar. GitLab'�n
bu ³ekilde aç�k bir organizasyon yap�s�na olmas� sahip olmas�n� hep takdir
etmi³imdir.

Bu konuda siz ne dü³ünüyorsunuz. Sizce GitLab yönetiminin bu ³ekilde
protestolar�n önüne geçmeye çal�³mas� do§ru mu? Yoksa çe³itli devlet ku-
rumlar�yla i³ anla³mas� yapan ³irketleri protesto edenler sorunu yanl�³ yerde
mi ar�yorlar? Yorumlar k�sm�nda konu³al�m.

2 Python 3.8 stabil sürümü yay�nland�

Python tak�m�, plan doküman�nda belirttikleri ³ekilde (hatta daha erken
bir tarihte) Python 3.8.0 �nal sürümünün stabil halini yay�nlad�lar. Yaz�l�m
Gündemi - 2 yaz�s�nda Python 3.8 ile gelecek özelliklerden baz�lar�n� anlat-
m�³t�m. Bu yaz�da onlara de§inmeyece§im fakat ba³ka iki özelli§e birlikte
göz atal�m:

2.1 PEP 589 - TypedDict

Di§er programlama dillerinde key-value object olarak bildi§imiz yap�n�n Pyt-
hon'daki kar³�l�§� Dictionary. Fakat Python'daki bu yap� tiplendirilmi³ ³e-
kilde kullan�lam�yordu. Örnek vererek daha iyi aç�klayabilirim san�r�m.

Önceden bu ³ekilde kullan�yorduk:

Python
1 kisi = {'isim': 'Eren',

2 'soyisim': 'Hat�rnaz',

3 'yas': 24}

Art�k bu ³ekilde kendi s�n�f�m�z� olu³turup onu da Dictionary nesnesi gibi
kullanabilece§iz:

Python
1 from typing import TypedDict

2

3 class Kisi(TypedDict):

4 isim: str

5 soyisim: str

6 yas: int
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7

8 kisi1: Kisi = {'isim': 'Eren',

9 'soyisim': 'Hat�rnaz',

10 'yas': 24}

Yani art�k tip kontrollü ³ekilde dictionary nesneleri kullanabilece§iz. Pek
s�k Python yazmasam da ara ara benim de ihtiyac�m olan bir özellikti, gel-
mesine sevindim. Daha detayl� bilgi için alt ba³l�§a ekledi§im ba§lant�daki
dokümana göz atabilirsiniz.

2.2 final niteleyicisi (PEP 586 - Literal Types)

Daha önce Java'da görmeye al�³t�§�m�z final niteleyicisi art�k Python'a da
geliyor. Bilmeyenler için final niteleyicisi, tan�mlad�§�n�z bir s�n�f�n, fonksi-
yonun ya da de§i³kenin de§i³tirilmesi istemedi§imiz durumlarda kulland�§�-
m�z bir ifade. Python da ise ³u ³ekilde kullanabilece§iz:

Python
1 from typing import final

2

3 @final

4 class Kisi:

5 @final

6 def merhaba(self):

7 # ..

De§i³kenleri ise bu ³ekilde de§i³tirilemez yapabilece§iz:

Python
1 ID: Final = 15

Daha detayl� bilgi ve di§er de§i³iklikler ve yeniliklerle ilgili ³eyler için
konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

3 Microsoft, .NET Framework API'lerinin .NET Core'a
aktar�lmas�n�n tamamland�§�n� duyurdu

.NET Framework, Microsoft'un çok uzun zamand�r geli³tirmeye devam et-
ti§i ve tüm ekosistemini alt�nda toplad�§� bir uygulama çat�s�yd�. Windows
uygulamalar�ndan, mobil uygulamalara, oradan web uygulama ve servisle-
rine kadar her ³ey bu framework sisteminin içerisinde fakat art�k Microsoft
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bu emektar sistemi tozlu ra�ara kald�rmaya haz�rlan�yor gibi. Çünkü art�k
.NET Framework yaln�z de§il. Geçti§imiz y�llarda gelen CEO Satya Nadella
ile aç�k kaynak dünyas�na giri³ yapan Microsoft, art�k daha d�³ar�ya aç�k
bir yap�ya sahip. Bu de§i³imin ürünlerinden biri olan .NET Core projesi de
.NET Framework sisteminin yerini almaya haz�rlan�yor. .NET Framework
içerisindeki API'lerin de .NET Core projesine yava³ça aktar�ld�§�n� biliyoruz.
Hatta geçti§imiz haftalarda .NET Core 3.0 duyurulmu³tu ve bu sürümle ar-
t�k Windows Forms ve WPF deste§inin de geldi§ini söylemi³tik (bkz: Yaz�l�m
Gündemi - 11).

Bu hafta da ö§reniyoruz ki .NET Framework API'lerinin .NET Core pro-
jesine aktar�lmas� tamamlanm�³. Yani art�k .NET Framework'den hiçbir API,
Core projesine aktar�lmayacak. .NET Core projesinin, %80 civar�nda .NET
Framework API'si içerdi§ini söylüyor Microsoft. Dolay�s�yla art�k .NET Fra-
mework'de kulland�§�n�z baz� API'ler .NET Core'da yoksa, hiç olmayacak
demektir.

Microsoft zaten .NET'in gelece§inin Core projesi oldu§unu bu blog yaz�-
s�nda aç�klam�³t�. Dolay�s�yla çok da sürpriz olmad� bu geli³me. Aram�zdan
ayr�lan teknolojiler aras�nda Web Forms, WCF Server ve Windows Work�ow
var. Kendilerini tozlu ra�ardaki yerlerine alabiliriz. .NET Framework'e des-
tek hemen kesilmeyecek tabii ki de fakat benim tavsiyem uygulamalar�n�z�
art�k .NET Core altyap�s�na geçirmeye ba³lay�n.

4 Firefox geli³tirici araçlar�na yeni özellik eklendi:
WebSocket Inspector

WebSocket, sunucu ve istemci aras�nda kal�c� bir ba§lant� kurmaya yarayan
bir teknoloji. Daha çok taray�c� üzerinde çal�³an anl�k mesajla³ma uygula-
malar�nda kullan�yoruz. Firefox tak�m� da, gelen istekler üzerine yeni bir
geli³tirici arac� haz�rlam�³ ve Firefox 71 sürümünde bu arac�n yer alaca§�n�
aç�klam�³. Ayr�ca ³u an Firefox Developer Edition sürümünde bu özellik kul-
lan�labilir durumda. Kullanmak için F12'ye bas�p DevTools penceresini aç-
t�ktan sonra, Network sekmesine t�klay�p ve oradan da Messages sekmesine
t�klamak gerekiyor.
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Bu WebSocket Inspector arac� ile art�k sunucu ile istemci aras�ndaki bu
veri tra�§ini izleyebilir, �ltreleyebilir ve arama yapabilir hale gelece§iz. Bu
sayede de WebSocket kullanan bir uygulama geli³tirirken ya³ad�§�m�z araç
s�k�nt�s�n� da çözmü³ oluyor �lerleyen sürümlerde bu yeni araca yeni özellikler
de eklenecekmi³. Mozilla ve Firefox tak�m� yine bizim için çal�³maya devam
ediyor. <3 Mozilla <3 Firefox.

5 Android 10 sürümünde kald�r�lan bir fonksiyonel-
lik bir uygulaman�n hayat�na son verdi

Google, Android 10 sürümünde exec() isimli fonksiyonun uygulamalar�n bu-
lundu§u dizinde çal�³mas� engellendi§i için Servers for Android isimli uygula-
man�n da geli³tirilmesine son verilmi³. Uygulaman�n BitBucket'daki sayfas�
yay�ndan kalm�³ fakat tahminime göre Android üzerinde web sunucu ça-
l�³t�rmaya yarayan bir uygulamaya benziyor. exec() fonksiyonu da büyük
ihtimal bir binary dosyas�n� çal�³t�rmaya yarayan bir komut (Android geli³-
tirici arkada³lar yanl�³ biliyorsam düzeltsin beni). Bu uygulama da bu yön-
temle web sunucu için gerekli çe³itli araçlar� çal�³t�r�yormu³ san�r�m. Yaz�da
bahsetti§ine göre PHP bunlardan birisi mesela. Bu fonksiyonellik Android
10 sürümünde tamamen engellenmi³ de§il, e§er ilgili binary dosyalar� APK
dosyas�n�n içine paketlenmi³se çal�³t�r�labiliyor fakat bu uygulama için bir
çözüm de§il çünkü birden çok arac� ve farkl� sürümlerini içermesi gerekti§i
için uygulaman�n boyutu 2GB'� a³�yor ve haliyle mant�kl� olmaktan da ç�k�-
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yor. Maalesef geli³tirici arkada³ uygulamay� geli³tirmeyi durdurmu³ ve Play
Store'dan da silmi³ ama ke³ke BitBucket'daki kaynak kodlar dursayd�.

Maalesef geli³tiricilik hayat�m�z boyunca böyle bir çok projemiz üze-
rinde çal�³t�§�m�z platformun deste§i kesmesi üzerine son bulacak. Burada
Google'�n hakl�l�k pay� var. exec() fonksiyonunu güvenlik sorunlar�na yol
açabilece§i kayg�s�yla kald�rmaya haz�rlan�yorlarm�³.

6 WireGuard uygulamas� içerdi§i ba§�³ ba§lant�s�
yüzünden Play Store'dan silindi

Bir VPN protokolü olan WireGuard'�n Android uygulamas� bu hafta bir sü-
reli§ine Play Store'dan silindi ve geri geldi. Uygulamalar�na kullan�c�lar�n
destek olabilmeleri için ba§�³ ba§lant�s� eklemi³ler ve uygulamay� Google'a
inceleme için göndermi³ler fakat onay beklerlerken tam tersi red edilmi³ler
hatta uygulama Play Store üzerinden silinmi³. Me§erse böyle bir ekleme Go-
ogle'�n "Ödeme Yönergesi"ne uygun de§ilmi³. Neyse ki geli³tirici h�zl� dav-
ranm�³ ve ilgili de§i³ikli§i geri al�p tekrar incelemeye göndermi³ ve uygulama
k�sa süre içerisinde tekrar Play Store'daki yerini alm�³.

Bu haber, Android geli³tirici arkada³lar�n kula§�na küpe olsun. Google'�n
sistemi d�³�nda kullan�c�lar�n�zdan destek almak istersiniz falan aman ha!
Kap� d�³ar� ederler adam� valla!

7 Bir programlama hatas� 150'den fazla bilimsel ça-
l�³may� etkiledi

Kimyasal analizde s�kça kullan�lan "Willoughby-Hoye" isimli bir Python be-
ti§inin farkl� i³letim sistemlerinde farkl� sonuçlar vermesi yüzünden 150'den
fazla bilimsel çal�³ma yanl�³ sonuç üretmi³ olabilir.

Hataya neden olan Python'daki glob isimli modül. Bu modül, belirli bir
³ablona uygun dosya isimlerini getiren bir araç fakat bu modülün çal�³mas�
i³letim sisteminin dosyalar� s�ralama sistemine ba§�ml�ym�³. Yani belirli bir
³ablona uygun dosya isimleri, Ubuntu'da farkl� s�rayla, Windows'da farkl�
s�rayla geliyor. Bu habere konu olan Python beti§inde ise, glob fonksiyonun-
dan gelen dosyalar s�ras�yla i³leniyormu³ fakat farkl� sistemlerde dosyalar�n
da s�ras� de§i³ti§i için beti§in üretti§i sonuçta buna göre de§i³iyormu³. Böyle
küçük bir detay� bile bulup, ortaya ç�karabilen bilime hayranl�§�m sonsuz.
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�ekil 1: Betik Ubuntu 16 ve MacOS Majove sistemlerinde yanl�³ sonuç veri-
yor.

8 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yer Tarihi
Android Workshop �stanbul 22 Ekim 18:30
Code�ction Bulu³uyor �stanbul 22 Ekim 18:30
Writing Modular, Scalable and Maintainable
CSS

�zmir 23 Ekim 19:00

Yapay Zekaya Giri³ Semineri �stanbul 24 Ekim 13:30
AWS API Gateway �stanbul 24 Ekim 17:00
Modern Antivirus Atlatma Teknikleri Workshop Ankara 24 Ekim 19:00

9 Di§er Haberler

� go-yaml projesinde DoS aç�§� bulundu ve giderildi.

� .NET Core 3.1 Preview 1 sürümü duyuruldu.

� Visual Studio 2019 v16.4 Preview 2 yay�nland�.

� Amazon Web Services, Rust projesine sponsor oldu.

� Amazon, kendi hizmetlerindeki Oracle veritabanlar�n� kendi çözümleri
ile de§i³tirdi.

� Microsoft'un, da§�t�k uygulamalar için runtime projesi Dapr ilk sürümü
0.1.0'� duyurdu.

� Microsoft, veri görselle³tirme arac� SandDance'� aç�k kaynak yapt�, Git-
Hub Deposu.

� Google Aç�k Kaynak Tak�m�, Bazel isimli build sistemlerinin ilk stabil
sürümü 1.0'� genel eri³ilebilirlik duruma getirdi.

� GitHub, Game O� isimli oyun yar�³mas� düzenliyor.

� Android Emulator 29.2.5 Canary sürümü yay�nland�.

� CloudFlare deneysel olarak HTTP/3 deste§i veriyor.

� RedHat, OpenShift 4.2 için yeni geli³tirici araçlar�n� yay�nlad�.

� Slack, libslack isimli C++ kütüphanesini geli³tirmeyi durdurdu§unu
aç�klad�.
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� EmacsConf içeri§i belli oldu.

� Go programlama dilinin 1.13.3 ve 1.12.12 sürümleri yay�nland�.

� D programlama dilinin gelece§i hakk�nda bir blog yaz�s� yay�nland�.

� Swift programlama dilinin yeni diagnostic mimarisi ile ilgili yaz� yay�n-
land�.

� Vue-cli, v4.0.0 sürümü yay�nland�.

� RustUp, 1.20.0 sürümü duyuruldu.

� Go ile yaz�lm�³ client-driven REST-API sunucusu vulcain, ilk sürümü
0.1.0'� yay�nlad�.

� TinyGo 0.9.0 sürümü ç�kt�.

� Birden çok geli³tirici arac�n� bir arada bar�nd�ran reugn/dev-tools uy-
gulamas�n� 0.2.0 sürümü ç�kt�.

� uvw (C++ için libuv) 2.2.0 sürümü ç�kt�.

� watt 0.1.0 sürümü ç�kt�.

� fancy-regex kütüphanesinin 0.2.0 sürümü ç�kt�.

10 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 14 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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