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TeknoSeyir'de Oku

1 2 zararl� Python kütüphanesi PyPI üzerinden kal-
d�r�ld�

Gün geçmiyor ki ki³ilerin dikkatsizliklerini suistimal eden zararl� yaz�l�mlar
gün yüzüne ç�kmas�n. Genelde uygulamalar ve hizmetlerde görmeye al�³t�-
§�m�z fakat son zamanlarda programlama kütüphanelerinde de yay�lmakta
olan bu tarz kötü amaçl� kodlar içeren kütüphaneler gittikçe daha ciddi bir
tehdit olu³turmaya ba³lad�. Bu sefer de kütüphane isimlerinde bir benzer-
lik hilesi yaparak kendini ba³ka bir kütüphane gibi gösteren ama asl�nda
zararl� kodlar içeren 2 Python kütüphanesi tespit edildi ve Python paket yö-
neticilerinin kulland�§� Python Package Index (PyPI) sisteminden kald�r�ld�.
Kütüphaneler bunlar:

� Gerçek kütüphane: dateutil. Sahtesi: python3-dateutil.

� Gerçek kütüphane: jelly�sh. Sahtesi: jeIly�sh (ilk L har� asl�nda bir I
har�).

�ki sahte kütüphane de ayn� ki³i taraf�ndan geli³tirilmi³ ve asl�nda zararl�
kodlar� içeren kütüphane jeIly�sh olan, di§erinde ise bu kütüphane için-
deki zararl� dosyay� indirip çal�³t�ran kodlar mevcut. Zararl� kodlar�n amac�
ise çal�³t�r�ld�§� bilgisayardaki SSH ve GPG anahtarlar�n� çalmak. python3-
dateutil sahte kütüphanesi 29 kas�mda yay�nlanm�³ fakat di§eri 1 y�ld�r (11
Aral�k 2018) yay�ndaym�³.

�ki kütüphane de art�k eri³ilemez durumda fakat siz projenize eklemi³se-
niz elbette otomatik olarak silinmeyecek, bu yüzden Python ile geli³tirdi§iniz
projelerinizi bir gözden geçirmenizde fayda var. Her ne kadar dikkatli olmaya
çal�³sak da bu tarz güvenlik za�yetleri maalesef bir anl�k dikkatsizli§imizi bile
çok iyi kullan�yor. Bir kere böyle bir kütüphaneyi ba§�ml�l�k olarak eklediy-
sek sonras�nda fark etmemiz çok zor oluyor. O yüzden "ben yemem böyle
³eyleri" dememek gerek.
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2 WebAssembly art�k W3C onayl� bir web stan-
dard� oldu

Her ne kadar alternati�eri ç�ksa da, zamanla bir ³ekilde hepsini geride b�-
rakm�³ bir dil olan JavaScript uzun zamand�r hayat�m�zda. Fakat son y�llarda
JavaScript'in taht� yava³ yava³ sallanmaya ba³lam�³t� ve art�k kendi katego-
risinde tek dil de§il. Ço§umuzun mutlaka ismini en az bir kere duydu§u We-
bAssembly, bu hafta içerisinde JavaScript'den sonraki dördüncü Web Stan-
dart� oldu. "Web Standart�" dedi§imize göre hepimiz biliyoruz ki bunu ilan
edebilecek bir kurum var: World Wide Web Consortium, ço§umuzun bildi§i
³ekliyle nam-� di§er W3C.

Konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�daki bas�n bülteninin yay�nlanmas�yla
taray�c� üzerinde çal�³abilen yeni bir W3C onayl� programlama dilimiz oldu
(asl�nda uzun bir süredir vard� fakat art�k resmi olarak onayl�). Tüm ya-
z�l�m camias�na hay�rl� u§urlu olsun. Elbette WebAssembly sadece taray�c�
üzerinde çal�³an bir dil de§il, kendisiyle ba³ka çe³it çe³it i³ler de yapmak
mümkün. Ayr�ca yine W3C geli³tiricilere h�z ve verimlilik için WebAssembly
öneriyor.

Bu bas�n bülteninin yay�nlanmas�n�n bir di§er anlam� ise art�k taray�c�-
lar�n WebAssembly diline destek vermek için büyük bir nedeni var. Benim
tahminim önümüzdeki aylar içerisinde taray�c�lar WebAssembly diline daha
büyük yat�r�mlar yapacak ve birer birer desteklerini duyuracaklard�r. Böy-
lece benim de WebAssembly hakk�nda ara³t�rmalar ve denemeler yapmak
için bir motivasyonum oldu. �imdiye kadar pek detayl�ca incelemedi§im bu
dili daha iyi inceleme vakti gelmi³.

Siz WebAssembly hakk�nda ne dü³ünüyorsunuz? Deneme ve ara³t�rma
imkan�n�z oldu mu? Olduysa deneyimlerinizi ve görü³lerinizi yorumlar bölü-
münde belirtebilirsiniz.

3

https://www.w3.org/2019/12/pressrelease-wasm-rec.html.en
https://www.w3.org/2019/12/pressrelease-wasm-rec.html.en
https://www.w3.org/blog/news/archives/8123
https://www.w3.org/blog/news/archives/8123


3 AWS, kodlar�m�z� inceleyecek yapay zeka hizme-
tini duyurdu: Amazon CodeGuru

Amazon Web Services (AWS) girenin içerisinden kolay kolay ç�kamad�§� dev
bir ekosistem. Bu ekosistem bu hafta içerisinde daha da geni³ledi ve içeri-
sine yeni onlarca servis eklendi fakat ben bunlardan biriyle ilgili konu³mak
istiyorum. Evet, ba³l�kta da ismi olan Amazon CodeGuru servisinden bahse-
diyorum. Bu servis sizin kodlar�n�z� inceleyerek size çe³itli önerilerde bulunan
e§itilmi³ bir yapay zeka. �u an Preview olarak baz� bölgelerde kullan�mda
aç�lm�³.

Günümüzde gerek teknolojik geli³melerin h�zlanmas� gerekse de bilgisa-
yar sistemlerinin verimlili§inin artmas�yla baz� mesleklerin yerini yapay zeka
sistemlerinin alaca§� öngörüleri fazlaca yayg�n. Bu yapay zeka sistemlerini
geli³tiren bizler her ne kadar "ya sistemleri biz geli³tiriyoruz zaten, bize bi'
³ey olmaz", diye dü³ünsek de, ben ayn� �kirde de§ilim. Günün birinde birisi
mutlaka "kod yazan yapay zeka" sistemi ç�karacakt�r ve bu sistem verimli ve
ekonomik oldu§u takdirde de bizim pabuçumuzun dama at�lmas� çok kolay.
Böyle bir ³eye de çok uzak oldu§umuz söylenemez. Bugün de Amazon'un bu
hizmeti ile birlikte bunun mümkünlü§üne daha çok inanmaya ba³lad�m.

Yani anlayaca§�n�z çember bizim için de daral�yor arkada³lar. Bugün kod-
lar�m�z� inceleyip bize öneri sunan yapay zeka, yar�n kod da yazar. Biraz
komplo teorisi vari olacak ama belki de Amazon bu servisi "kod yazan yapay
zeka"y� yaratmak için kullanacak, kim bilir. . . Elbette yine yaz�l�m mes-
le§inin yerini tamamen yapay zeka almayacak. Sonuçta bu yapay zekalar�
geli³tirecek olanlar da bizleriz (gerçi bundan da emin de§ilim çünkü geçen
senelerde bir haftal�k gündem de§erlendirmesinde "yapay zekan�n geli³tirdi§i
yapay zeka, insanlar�n geli³tirdi§i yapay zekadan daha verimli" gibi bir haber
dinledi§imi hat�rl�yorum) ama eskiye göre yaz�l�m geli³tirici ihtiyac� bir hayli
azalacakt�r diye dü³ünüyorum.

O gün geldi§inde yaz�l�m camias�n�n verece§i tepkiyi çok merak ediyo-
rum. �u an yapay zeka geli³tirmeleriyle birçok mesle§in yerini almay� planla-
yarak sevinen, "ya benim geli³tirdi§im sistem insandan daha verimli çal�³�yor
i³te istatistikler" diyerek olaya son derece bilimsel yakla³abilen arkada³lar,
o gün geldi§inde de acaba "e tabii ki de benden verimliyse buyursun geçsin
yerime ben kenara çekilirim" diyebilecekler mi, yoksa Osmanl� döneminde
matbaan�n gelmesini istemeyen hattatlar gibi bir ak�m m� olu³acak? Benim
tahminim ikincisinin gerçekle³ece§i yönünde, çünkü hiç kimse -hakl� olarak-
mesle§ini kolay kolay b�rakmak istemez. Fakat art�k Osmanl� döneminde de-
§iliz, böyle bir sistem ekonomik ve verimli oldu§u takdirde hiçbir i³veren
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bizim göz ya³�m�za bakmaz. Fazla mesai ücreti vermeden (gerçi Türkiye'de
zaten alam�yoruz ama) 7/24 çal�³t�rabilece§i bir yapay zeka varken niye bize
maa³ ödesin?!

Bu konuda siz ne dü³ünüyorsunuz arkada³lar? Özellikle bu konu hakk�nda
görü³lerini çok merak ediyorum. Lütfen okuyorsan�z �kirlerinizi belirtmekten
kendinizi geri koymay�n. Yorumlar bölümünde konu³al�m.

Ayr�ca Amazon'un tan�tt�§� di§er hizmetlerin birkaç� da bu ³ekilde (göz-
den kaç�rd�klar�m olabilir, takip etmek çok zor):

� Amazon Braket � Quantum Computing

� Amazon Managed Apache Cassandra Service (MCS)

� Amazon SageMaker Autopilot � Automatically Create High-Quality

� Amazon Kendra � Enterprise Search Service

� AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer

� AWS Nitro Enclaves - Isolated Compute Environments

� Amazon Fraud Detector

4 JetBrains tak�mlar için yeni bir ürün tan�tt�: Space

JetBrains �rmas�n� ço§umuz, hemen her programlama dili için ç�kard�klar�
IDE araçlar� ve Kotlin programlama dili ile tan�yoruz. Bu sefer programlama
dillerinden ziyade daha çok ³irketlerdeki geli³tirici tak�mlar� ç�kard�klar� bir
ürünün erken eri³im program�n� duyurumalar�yla gündemimizde yer al�yor-
lar. Git bazl� versiyon kontrol, bloglar, planlama, code review süreçleri vb.
gibi birçok özellik ile birlikte gelen bu ürünü hem servis olarak JetBrains
üzerinden kullanabiliyorsunuz, hem de kurumsal �rmalar için kendi sunucu-
nuzda bar�nd�rabiliyorsunuz.

Daha detayl� bilgi için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�lara t�klayabilir
ya da ³uradaki duyuru videosunu izleyebilirsiniz.

5 Django 3.0 sürümü yay�nland�

Popüler Python web framework'ü Django'nun 3.0 sürümü yay�nland�. Bu
yeni Django sürümü Python 3.6, 3.7 ve 3.8 sürümlerini destekliyor. Django
geli³tiricileri, üçüncü parti kütüphane geli³tiricilerine Django 2.2'den önceki
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tüm sürümlere destek vermeyi durdurmay� tavsiye etmi³ler. Bu sürümde
gelen yeniliklerin birkaç� ise ³u ³ekilde:

� MariaDB deste§i,

� ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) deste§i,

� Di§er özellikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilir ya
da ³uradaki videoyu izleyebilirsiniz.

Ayr�ca Django sürüm yükseltme rehberi için buraya t�klayabilirsiniz.

6 PHP Versiyonlar� �statistikleri 2019.2 yay�nland�

�ekil 1: (SA�): May�s 2019 PHP Versiyonlar� Kullan�m Oranlar�
(SOL): Kas�m 2019 PHP Versiyonlar� Kullan�m Oranlar�
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�ekil 2: Composer kullan�m verilerine göre PHP versiyonlar�n�n zamanda
de§i³en kullan�m oranlar�

7 Qt yeni eklenti ma§azas�n� duyurdu: Qt Marketp-
lace

C++ ile platformlar-aras� (cross-platform) uygulama geli³tirmeye yarayan
Qt uygulama çat�s�n�n art�k bir eklenti ma§azas� var. Geli³tiriciler ücretli ya
da ücretsiz birçok eklentisi bu ma§aza üzerinden al�p, do§rudan uygulamalar�
üzerinde kullanabilecekler.

8 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Tersine Mühendislik - Workshop �stanbul 10 Aral�k 18:30
Future of Java Virtual Machines and Frame-
works - GraalVM and Quarkus

�stanbul 10 Aral�k 19:00

Test Automation with Taiko �stanbul 10 Aral�k 19:30
LearnDocker �stanbul: Docker'a Giri³ �stanbul 11 Aral�k 18:30
Oracle Developer Meetup �stanbul 11 Aral�k 18:45
LearnDocker �stanbul: Docker'a Giri³ - Uygula-
mal�

�stanbul 11 Aral�k 19:00

DL Exerts - #1 : Introduction to TensorFlow 2.0 �stanbul 11 Aral�k 19:00
Siber Olaylarda 5N1K Yeterli Mi? Ankara 12 Aral�k 19:00

Devam� sonraki sayfada
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Önceki sayfadan devam ediyor
Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Introduction to Tensor�ow 2.0 �stanbul 12 Aral�k 19:00
Kuantum Programlama Uygulamalar� Hackat-
honu

Ankara 14 Aral�k 09:00

JAMstack Istanbul Co�ee Talk - 4 �stanbul 14 Aral�k 13:00
Yapay Zeka ve Hukuk Zirvesi �stanbul 16 Aral�k 09:00
AWS Meetup 44 - Re: Invent Yeni Servisler ve
Geli³meler

�stanbul 16 Aral�k 19:00

Software Craftsmanship Turkey Meetup �stanbul 18 Aral�k 19:00
GDG DevFest Manisa 19' Manisa 19 Aral�k 09:30
Hakan Erdo§an ile Developer Muhabbeti �stanbul 19 Aral�k 18:30
Windows Forensics Ankara 19 Aral�k 19:00
Yaz�l�m Sektöründe Serbest Dan�³man Olarak
Çal�³mak

�stanbul 20 Aral�k 19:00

Tatil.com'un Monolitik Uygulamadan SPA'ya
Geçi³ Öyküsü

�stanbul 20 Aral�k 19:30

TensorFlow 2.0 Atölyesi �stanbul 22 Aral�k 15:00

9 Di§er Haberler

� Microsoft, Rust benzeri yeni bir güvenlik odakl� dil üzerinde çal�³�yor-
mu³

� .Net Core 3.1 duyuruldu.

� Net�ix, gerçek zamanl� veri bilimi arac�n� aç�k kaynak yapt�: Meta�ow,
GitHub Deposu.

� Rust, 2019 y�l� durumu için anket ba³latt�: 2019 State of Rust Language
Survey, SSS

� Mozilla'n�n sesten yaz� elde etme motoru DeepSpeech 0.6 sürümüne
ula³t�. De§i³iklik Notlar�.

� Onaylanan bir Pull Request GitHub'�n geçici olarak çökmesine neden
oldu.

� React projeleri olu³turmaya yarayan create-react-app arac�n�n 3.3.0
sürümü yay�nland�.

� Go programlama dilinin 3.13.5 ve 3.12.14 sürümleri yay�nland�.
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https://metaflow.org/
https://github.com/Netflix/metaflow
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� Android geli³tirme araçlar�nda güncellemeler:

� Android Studio 4.0 Canary 5

� Android Studio 3.6 Beta 5

� Android Studio 3.5.3

� Emulator 29.2.12 Canary

� Birçok AndroidX API'sine güncelleme geldi. Twitter

� Google, Kotlin ile yola devam ediyor.

� JetBrains Academy platformuna Kotlin içerikleri eklendi

� KotlinConf 2019'da Kotlin 1.4 ile gelecek baz� yeniliklerden bahsedildi.

� Certbot Beta'dan ç�kt� ve 1.0 ile stabil sürüme ula³t�.

� GitClear, proje ke³fetmeyi kolayla³t�rmak için bir beta özellik duyurdu:
Open Repos.

� Rust ve WebAssemby ile geli³tirilmi³ yeni bir ön-yüz kütüphanesi du-
yuruldu: moxie.

� Uygulamalar için sanal sunucu olan GraalVM, WebAssembly deste§ini
duyurdu: GraalWasm.

� Jupyter Notebooks ile kütüphane geli³tirmeye yarayan yeni bir araç
duyuruldu: nbdev, GitHub Deposu.

� PHP Statik analiz arac� PHPStan'�n 0.12 sürümü yay�nland�.

� Çevrimiçi editör Gitpod'a, GitLab deste§i eklendi.

� Notepad++ 7.8.2 "Free Uyghur Edition" sürümü yay�nland�.

� C++ a§ kütüphanesi PcapPlusPlus, v19.12 sürümünü duyurdu.

� Bettendar 1.0 sürümü duyuruldu.

� OpenAPIGenerator 4.2.2 sürümü yay�nland�.

� Tera 1.0 yay�nland�.

� uvw 2.3.0 sürümü ç�kt�.

� WT & JWT 3.5.0 ve WT 4.2.0 sürümleri ç�kt�.
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https://androidstudio.googleblog.com/2019/12/android-studio-40-canary-5-available.html
https://androidstudio.googleblog.com/2019/12/android-studio-36-beta-5-available.html
https://androidstudio.googleblog.com/2019/12/android-studio-353-available.html
https://androidstudio.googleblog.com/2019/12/emulator-29212-to-canary.html
https://developer.android.com/jetpack/androidx/versions/all-channel#december_4_2019
https://mobile.twitter.com/ianhlake/status/1202322055124750337
https://android-developers.googleblog.com/2019/12/androids-commitment-to-kotlin.html
https://blog.jetbrains.com/blog/2019/12/05/jetbrains-academy-kotlin/
https://blog.jetbrains.com/kotlin/2019/12/what-to-expect-in-kotlin-1-4-and-beyond/
https://www.eff.org/deeplinks/2019/12/certbot-leaves-beta-release-10
https://www.gitclear.com/blog/introducing_open_repos_a_free_product_to_aid_open_source_development
https://www.gitclear.com/open_repos
https://blog.anp.lol/rust/moxie-intro/
https://blog.anp.lol/rust/moxie-intro/
https://github.com/anp/moxie
https://medium.com/graalvm/announcing-graalwasm-a-webassembly-engine-in-graalvm-25cd0400a7f2
https://github.com/oracle/graal/tree/master/wasm
https://www.fast.ai/2019/12/02/nbdev/
https://nbdev.fast.ai/
https://github.com/fastai/nbdev
https://medium.com/ondrejmirtes/phpstan-0-12-released-f1a88036535d
https://www.gitpod.io/blog/gitlab-support/
https://notepad-plus-plus.org/news/v782-free-uyghur-edition/
https://github.com/seladb/PcapPlusPlus
https://github.com/seladb/PcapPlusPlus/releases/tag/v19.12
https://bottender.js.org/blog/2019/12/05/bottender-1
https://github.com/OpenAPITools/openapi-generator/releases/tag/v4.2.2
https://www.vincentprouillet.com/blog/tera-v1-is-here/
https://github.com/skypjack/uvw/releases/tag/v2.3.0_libuv-v1.34
https://www.webtoolkit.eu/wt/news/2019/12/03/wt___jwt_3_5_0_and_wt_4_2_0


� Keigen 1.6.0 sürümü ç�kt�.

� Mimalloc Rust 0.1.11 sürümü ç�kt�.

� Cap'n Proto for Rust 0.11.0 sürümü ç�kt�.

� Emacs paketi lsp-mode 6.2 sürümünü ç�kard�.

� Tokio v0.2.3 sürümü ç�kt�.
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https://github.com/paramsen/Keigen/releases/tag/1.6.0
https://github.com/purpleprotocol/mimalloc_rust/releases/tag/v0.1.11
https://dwrensha.github.io/capnproto-rust/2019/12/06/async-await.html
https://github.com/emacs-lsp/lsp-mode/blob/master/doc/changelog.org#release-62
https://github.com/tokio-rs/tokio/releases/tag/tokio-0.2.3
https://erenhatirnaz.github.io
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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