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< Önceki Gündem | 11-17 Kas�m 2019 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 GitHub Universe 2019 etkinli§i gerçekle³ti

GitHub'�n her y�l geleneksel olarak düzenledi§i Universe etkinli§i bu sene
de, bu hafta içerisinde gerçekle³ti. Etkinlik ABD'deki Kaliforniya eyaletinde
gerçekle³ti fakat ayn� zamanda canl� yay�n ile de tüm dünyaya yay�nland�.
Ben etkinli§i izleyemedim ama etkinlikle duyurduklar� her ³eyi toparlad�klar�
blog yaz�s�n� inceledim ve sizlere birkaç tane geli³tmeyi aktarmaya çal�³aca-
§�m. Öyleyse ba³layal�m:

1.1 GitHub iOS uygulamas�n�n Beta program� duyuruldu

Mobilden GitHub'a eri³ebilmek bazen benim de ihtiyaç duydu§um bir ³eydi.
�u an zaten mobil taray�c�dan GitHub'a girdi§inizde ona göre bir arayüz ge-
liyor fakat yine pek kullan�³l� de§il. iOS uygulama ma§azas�nda baz� üçüncü
parti uygulamalar olsa da ben pek güvenemedim. Sonuçta tüm depolar�m�za
eri³im izni veriyoruz. GitHub da bu alanda bir eksiklik hissetmi³ olacak ki
bu etkinlikle iOS uygulamas�n�n beta sürecinin ba³lad�§�n� duyurdu. Android
için ise yak�nda ba³layaca§�n� belirttiler. Duyar duymaz ben de hemen Beta
için kay�t yapt�m ve 3-4 gündür kullan�yorum. Siz de iOS uygulaman�n beta
program�na kaydolmak için buraya; Android uygulaman�n bekleme listesine
kaydolmak için buraya t�klayabilirsiniz.
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Kulland�§�m kadar�yla gayet güzel bir uygulama olmu³ fakat ³u an için
eksikleri ve hatalar� mevcut. Örne§in hangi branch'da oldu§umu göremiyo-
rum ya da branch'lar aras�nda geçi³ yapam�yorum (bence olmas� gereken
bir özellik). README.md dosyalar�ndaki görsellerde de gözükmeme sorunu
mevcut. Ayr�ca gece moduna temas� da mevcut. �³in ilginci GitHub web'de
henüz gece modu temas� yok. Umar�m web sürümüne de gelir. Geceleri Git-
Hub'� açt�§�mda far görmü³ tav³an gibi kalmak istemiyorum. Gerekli geri
bildirimleri mail olarak gönderdim. Gerekli geli³tirmeler devam edecektir.

1.2 GitHub Ar³iv Program� duyuruldu

GitHub herkese aç�k depolar�m�z� 1000 y�l boyunca saklamak için haz�rlan�-
yor. Birkaç ülkenin meyve ve sebze tohumlar� için yapt�§� çal�³man�n ayn�s�n�
GitHub da kodlar�m�z için yapmak için kollar�n� s�vad�. Bu etkinlikte duyu-
rulan bu program�n amac� ise gelecek nesillere ³imdiki zaman�n programlama
kültürü ile ilgili materyaller b�rakmak. Bu sayede gelece§in tarihçileri ya da
"dijital arkeolojist"leri bu depolar� inceleyerek programlama kültürümüz ya
da topluluklar�m�z ile ilgili bilgiler edinebilecekler ya da bamba³ka amaçlar
için kullanabilirler -kim bilir.

Elbette GitHub bu i³i tek ba³�na yapm�yor. Partnerlerin hepsini tek tek
yazmak yerine programdaki rollerini aç�klayarak ilerleyelim.

� GitHub: Zaten tüm verileri sa§layan ³irketin kendisi. GitHub neredeyse
anl�k olarak tüm depolara ait verileri API sistemi üzerinden eri³ilebilir
³ekilde di§er partnerler ile payla³acak.

� GHTorrent: GitHub'�n tüm herkese aç�k verilerini takip edecek ve bun-
lar� günlük ya da ayl�k formatlarda eri³ilebilecek ³ekilde saklayacak.
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� GH Archive: GHTorrent'e ek olarak bu hizmet ayn� zamanda BigQuery
kullanarak sorgulama özelli§i de sunacak. Bu hizmetten de saatlik,
günlük ya da ayl�k ³ekilde indirmeler yapabilece§iz.

� Internet Archive: Zaten birçok farkl� web sitenin eski hallerini saklayan
bu hizmet ayn� ³eyi GitHub depolar�n�n sayfalar� için de yapacak ve
bunlara git veya https üzerinden eri³ilebilecek.

� Software Heritage Foundation: Ayl�k olarak GitHub'� tarayacak ve her-
kese aç�k verileri kendi ar³ivine alacak.

� Bodleian Kütüphanesi: Oxford Üniversite'ne ba§l� bu kütüphane Git-
Hub'daki en çok y�ld�z alan ve en çok proje taraf�ndan kullan�lan pro-
jeleri kendi depolar�nda (repo de§il, �ziksel depo) �lm makaralar�nda
saklayacak.

� Arctic World Archive: 2 �ubat 2020 tarihinde al�nacak tüm aktif her-
kese aç�k depolar�n görüntüleri (snapshot) yine �lm makaralar�nda, ku-
zey kutbuna çok yak�n bir yerde uzun ömürlü olacak ³ekilde depolana-
cak.

� Microsoft Project Silica: Her be³ y�lda bir olacak ³ekilde Microsoft Re-
sarch tak�m� aktif ve herkese aç�k tüm depolar� 10.000 y�l saklayabilecek
quartz cam plakalara femtosecond lazer kullarak yazacak.

Gördü§ünüz gibi baya§� büyük bir organizasyon ³eklinde i³leyecek bu
program. Di§er detayl� ayr�nt�lar için GitHub'�n haz�rlad�§� bu web sayfas�n�
ziyaret edebilirsiniz. Aç�kcas� her ne kadar gelecekler kodlar�m�z�n ne amaçla
kullan�laca§�n� bilmesek de program benim ho³uma gitti. Hatta güzel birkaç
bilim-kurgu senaryosu da akl�ma geldi konuyla ilgili.

Bu konuyla ilgili siz ne dü³ünüyorsunuz? Sizce gelecekte kodlar�m�z hangi
amaçlar için kullan�labilir? Yorumlar bölümünde beyin f�rt�nas� yapal�m.

Etkinlikle duyurulan di§er birkaç geli³me ise ³u ³ekilde:

� GitHub Actions ve GitHub Packages beta program�ndan ç�kt�lar,

� Bildirimlerde iyile³tirmeler,

� Bir fonksiyonun nerede tan�mland�§�n� ya da nerelerde kullan�ld�§�n�
gösterme,

� Kodlar içerisinde özel aramalar yapabilme,

� GitHub Güvenlik Labaratuvar� tan�t�ld�,
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� GitHub Enterprise Server 2.19 sürümü duyuruldu,

Ayr�ca bu hafta içerisinde GitHub'�n Kullan�m Sözle³mesi ve Gizlilik Anla³-
mas� da güncellendi.

2 Mozilla, Bytecode Birli§ini tan�tt�

Tek amac� olmasa da en büyük amaçlar�ndan biri olan JavaScript'e alter-
natif olmas� için geli³tirilen WebAssembly programlama diline en çok katk�
yapanlardan birisi olan Mozilla, topluluk için çal�³maya devam ediyor. El-
bette birli§i tek ba³�na kurmad�. �u an için birli§in içerisinde Fastly, Intel ve
Red Hat �rmalar� var fakat daha çok �rman�n da kat�lmas�n� bekliyorlar.

Günümüzde yaz�l�m geli³tirmenin evrildi§i hal itibariyle üçüncü parti kü-
tüphaneler olmadan bir yaz�l�m çözümü üretmek neredeyse imkans�z hale
geldi. Elbette üçüncü parti kütüphaneler ya da araçlar kullanman�n kötü
bir yan� yok, aksine aç�k kaynak toplulu§u için çok faydal� da oluyor fa-
kat bu sürecin sa§l�kl� olmayan baz� parçalar� mevcut. �öyle ki, kullan�c� bir
uygulamay� sistemine kurdu§unda ya da taray�c�s� üzerinden çal�³t�rd�§�nda
beraberinde o uygulaman�n ba§�ml� oldu§u tüm kütüphaneleri de sistemine
indiriyor ve çal�³t�r�yor. Fakat uygulamay� çal�³t�rarak ona güvendi§ini be-
lirten bu kullan�c�n�n, uygulaman�n beraberinde getirdi§i kütüphanelere ya
da araçlara güvenmesi için bir neden yok (asl�nda geli³tirici olarak bizim de
güvenmemiz için bir neden yok). Bunun somut örneklerini önceki yaz�l�m
gündemi yaz�lar�nda çokça aktarm�³t�m (zararl� kod içeren 3.parti kütüp-
haneden, kötü amaçl� ki³ilerin ellerine geçmi³ kütüphanelere kadar örnekler
mevcut). �³te bu birli§in amac� da WebAssembly ekosistemi için tam olarak
bu güven ortam�n� yaratmak.

Konu hakk�nda siz ne dü³ünüyorsunuz? Sizce de art�k üçüncü parti kü-
tüphane ve araçlara bak�³ aç�m�z� de§i³tirme zaman� geldi mi? Sizin üçüncü
parti kütüphane seçerken dikkat etti§iniz ³eyler neler? Yorumlar k�sm�nda
konu³al�m.
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3 OpenJDK kod taban�n� GitHub'a ta³�may� tart�-
³�yor

Java'n�n aç�k kaynak sürümü olan OpenJDK, bu s�ralar çe³itli önerileri tar-
t�³makla me³gul. Bunlardan bu s�ralar gündemde olanlar� ise ³u ³ekilde:

� JEP 296: Consolidate The JDK Forest into a Single Repository

� JEP 357: Migrate from Mercurial to Git

� JEP 369: Migrate to GitHub

Bunlardan ilki ³u s�ralar birçok �rman�n da uygulamaya ba³lad�§� yeni bir
moda olan mono-repo sistemine geçmeyi öneriyor. Yani tüm kod taban�n�n
büyük tek bir depoda tutuldu§u yap�. �kincisi ise Git'den daha önce de var
olan bir versiyon kontrol sistemi olan Mercurial'den Git'e geçmeyi öneriyor
ve sonuncusu ise bugün konu³aca§�m�z tüm kod taban�n�n GitHub'a ta³�nma-
s�n� öneriyor. Fakat burada belirtmekte fayda var sadece kodlar�n GitHub'a
ta³�nmas� dü³ünülüyor; issue tracker, wiki vb. yap�lar yine oldu§u yerde ka-
lacaklar.

Öneri metini baya§� ayr�nt�l� bir ³ekilde haz�rlanm�³. Ayn� metinde yer
alan "Hede�er" ba³l�§�ndaki birkaç ta³�nma nedeni ise ³u ³ekilde:

� Geli³tiriciler katk� yapmak için OpenJDK'ya özel baz� araçlar� kurmak
zorunda kalmayacaklar,

� Commit öncesi kontroller çal�³t�rabilme,

� Mevcut e-posta tabanl� i³ ak�³lar�n�n benzerlerini desteklemesi,

� GitHub'�n eri³ilebilirlik özelliklerinden faydalanabilme

gibi özellikler OpenJDK tak�m�n� cezbeliyor. �lgili önerilerin metinlerini içe-
ren sayfalar� yukar�da maddeler hallinde ba§lant� olarak ekledim. Daha de-
tayl� bilgi için oralar� kontrol edebilirsiniz.

4 Sourcehut, 2019 y�l� özetini yay�nlad�

Günümüzde art�k bir versiyon kontrol sistemi olmadan geli³tirme yapmak
imkans�z olmasa bile çok zor. Ço§umuz da art�k versiyon kontrol sistemi
olarak Git'i varsay�lan olarak kullanmaya ba³lad�k. Hatta proje klasörünü
olu³turduktan sonraki ilk i³imiz git init komutunu çal�³t�rmak oluyor. Bu
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lokal Git depolar�ndan ziyade ço§umuz art�k kodlar�m�z� bir uzak Git sunu-
cusunda da tutmak istiyoruz. Bunlar�n en popülerleri ise GitHub ve GitLab
gibi büyük oyuncular. Fakat ben bugün size pek gündemde olmayan, ilk ya-
z�l�m gündemi yaz�s�n� okumad�ysan�z muhtemelen ilk kez duyaca§�n�z farkl�
bir uzak kod sunucusundan, Sourcehut'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu
hafta 15 Kas�m tarihinde Alpha sürecine girmesinin birinci y�l� ³ere�ne bir
blog yaz�s� yay�nland�.

Sourcehut asl�nda sadece bir uzak kod sunucusu de§il; günümüz uygu-
lama geli³tirme süreçlerinde sürekli ihtiyaç duydu§umuz ³u hizmetleri de
olan komple bir proje yönetim sistemi diyebiliriz:

� Kodlar�n�z� depolayabilece§iniz: git.sr.ht,

� Çe³itli testleri belirli aral�klarla çal�³t�rabilece§iniz Continuous Integ-
ration sistemi: builds.sr.ht,

� Yap�lacaklar listesi ve hata bildirimi gibi ³eyler için: todo.sr.ht,

� Mail listesi için: lists.sr.ht,

� Rehber ve Wiki sayfalar� haz�rlamak için: man.sr.ht

ve tüm bu çözümleri arayüzü gibi sade olarak sunmaya çal�³an bir site. El-
bette tüm bu sistemler özgür yaz�l�m lisanslar�yla geli³tiriliyor.

Bir y�l içerisinde Sourcehut'daki geli³melerin bir k�sm� ise ³u ³ekilde:

� Code Annotations özelli§i (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 1),

� builds.sr.ht'de çal�³an testlerin oldu§u sanal makineye debug yapmak
için ssh ile ba§lanabilme,

� todo.sr.ht üzerindeki ticket sistemi olgunla³t�r�lm�³,

� ilk çal�³an i³e al�nm�³

Di§er geli³meler ve 2020 y�l�ndan beklentiler için mutlaka konu ba³l�§�na
ekledi§im blog yaz�s�n� inceleyin. Ben ³ahsen bu projeyi çok önemsiyorum ve
ileride imkan�m oldu§unda maddi olarak da destek olmaya çal�³aca§�m.
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5 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Open Source Yaz�l�m Geli³tirme �stanbul 20 Kas�m 18:30
Tüm �nterneti Nas�l Cache'leriz? Olas�l�ksal Veri
Yap�lar�na Yolculuk

�stanbul 20 Kas�m 19:00

How to Get Better at Writing CSS �zmir 20 Kas�m 19:00
KWORKS �novatif Endüstriyel IoT Uygulama-
lar� Paneli

�stanbul 21 Kas�m 18:00

Web Uygulama Güvenli§i ve Bug Bounty Ankara 21 Kas�m 19:00
SAP Inside Track Istanbul 2019 Part II �stanbul 23 Kas�m 09:00
GDG DevFest �zmir '19 �zmir 23 Kas�m 09:00
"Kubernetes Native" Uygulama Geli³tirme �stanbul 23 Kas�m 13:00
GDG DevFest �stanbul '19 �stanbul 24 Kas�m 09:00
Geli³en Teknoloji Günleri'19 �stanbul 26 Kas�m 09:30
Digitalzone Meetups: 26 Kas�m Bulu³mas� �stanbul 26 Kas�m 19:00
Sosyal Mühendislik Sald�r�lar� ve Korunma Yön-
temleri

�stanbul 27 Kas�m 19:00

Yapay Zekada Bias Çal�³tay� �stanbul 30 Kas�m 09:30
Aç�k Hack Gebze/Kocaeli 30 Kas�m 12:00

6 Di§er Haberler

� Go programlama dilinin art�k paket arama vb. i³ler için yeni bir sitesi
var: go.dev

� Mirantis �rmas�, Docker'�n Enterprise k�sm�n� sat�n ald�.

� AWS yeni hizmetini duyurdu: AWS Data Exchange.

� PHP 7.4.0 RC6 sürümü yay�nland�.

� GitHub'�n Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumu ile yapt�§� i³ an-
la³mas�n�n etkileri devam ediyor.

� RedHat Quay isimli projenin aç�k kaynak hali Project Quay ismiyle
duyuruldu.

� "Redux Starter Kit" art�k hayat�na "Redux Toolkit" olarak devam
edecek.
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� Android geli³tirme ile ilgili sürüm güncelle³tirmeleri:

� Android Emulator 20.2.9 ve AMD Hypervisor 1.2 Canary

� Android Studio 3.6 Beta 4

� Android Studio 4.0 Canary 3

� Ionic, kendi React çözümünü duyurdu: Ionic React.

� Gatsby Cloud hizmeti duyuruldu.

� Ververica, Development ve Startup License programlar�n� duyurdu.

� HashiCopr Vault 1.3 sürümü duyuruldu.

� Kore4 ile gelecek özellikler aç�kland�.

� GCC 7.5 sürümü yay�nland�.

� CockroachDB 19.2 sürümü duyuruldu.

� PostgreSQL'den birden fazla sürüm güncellemeleri ç�kt�.

� Gitea 1.10.0 sürümü duyuruldu.

� Winw 4.20 sürümü yay�nland�.

� GLSL kütüphanesinin 3.0.0 sürümü duyuruldu.

� OpenAPIGenerator v4.2.1. sürümü yay�nland�.

� jLuaScript ilk sürümü 1.0'� duyurdu. Reddit duyurusu

� JIN PHP kütüphanesinin 3.5.o sürümü ç�kt�.

� DataKernel 3.1 sürümü ç�kt�.

7 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 18 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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