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TeknoSeyir'de Oku

1 Rust dilinin 32-bit Apple sistemler için deste§i
azal�yor

Rust, gün geçtikçe popülerli§i daha da artan bir programlama dili. Yaz�-
l�m gündemi yaz�lar� yazmaya ba³lad�§�mdan beri bunu daha iyi görüyorum.
Hemen her hafta Rust ile ilgili bir geli³me oluyor, olmazsa bile geli³tirici-
lerin ilgileri gitgide art�yor. Bununla birlikte Rust'�n geli³tirilme süreci de
h�zla devam ediyor. Bir önceki yaz�l�m gündeminde Rust programlama dili-
nin 1.41.0 sürümünün yay�nland�§�n� duyurmu³tum. Bu hafta ise bloglar�nda
yay�nland�klar� bir yaz� ile 1.42.0 sürümü itibariyle, 32-bit Apple sistemler
için Rust programlama dilinin deste§inin azalt�ld�§�n� aç�klad�lar ve bu plat-
formun destek sürecini Tier 3 ismini verdikleri kategoriye ta³�d�lar.

Rust geli³tirici tak�m�n�n çe³itli platformlardaki destek süreçlerini tan�m-
lad�klar� ³öyle bir dokümanlar� mevcut: Platform Support. Bu dokümana
göre üç destek grubu var. Bunlar ³u ³ekilde:

� Tier 1: Bu kategorideki platformlarda Rust'�n çal�³mas� garanti edil-
mi³tir.

� Tier 2: Rust'�n derlenmesinin garanti edildi§i platformlar listesidir.

� Tier 2.5: Yine Rust'�n derlenmesinin garanti edildi§i platformlar fa-
kat bu listedeki platformlar için rustup arac� ile güncelleme özelli§i
deste§i sa§lanm�yor. Kaynak kodlar�n� kullanarak kendiniz derlemeniz
gerekiyor.

� Tier 3: Hiçbir garantinin verilmedi§i platformlar listesi. Rust dilini kay-
nak kodlar� kullanarak bu sistemlerde derlemeye çal�³abilirsiniz fakat
hatalarla veya eksik özelliklerle kar³�la³man�z çok mümkün.
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�³te 32-bit Apple sistemler de 1.42.0 sürümüyle birlikte Tier 3 kategori-
sinde alt�nda yer alacak. Bu kategori de§i³ikli§inden etkilenen platformlar�n
kod isimleri ise bu ³ekilde:

� armv7-apple-ios

� armv7s-apple-ios

� i386-apple-ios

32-bit sistemlere deste§in kesilmesi günümüzde çok ³a³�rmad�§�m�z bir
durum elbette fakat yine de deste§in neden kesildi§ini aç�klamakta fayda
var. Rust tak�m�ndan önce zaten Apple macOS 10.15 ve iOS 11 ile birlikte
32-bit deste§ini sonland�rm�³t�, üstelik Xcode ile 32-bit derleme yapman�n da
önüne geçmi³ti. Zaten günümüzde 32-bit sistem ile geli³tirme yapmak pek
de mümkün olmad�§� için Rust tak�m� da böyle bir varar vermi³ ve bence de
yerinde bir karar.

2 Oracle, Amazon API'sini kopyalamakla suçlan�-
yor

Oracle ve Google aras�nda Java API'si (Application Programming Interface)
üzerinden devam etmekte olan hukuk sava³�n� zaten y�llard�r Haftal�k Gün-
dem De§erlendirmesi'nde dinliyoruz. Bilmeyenler için k�saca özetlemek gere-
kirse Google'�n Android i³letim sistemini geli³tirirken Java API'sini birebir
kopyalad�§�n� ve telif haklar�n� ihlal etti§ini söyleyen Oracle, Google'�n ceza-
land�r�lmas�n� istiyor. Burada kopyalamaktan kas�t kopyala&yap�³t�r kulla-
n�m�ndaki gibi de§il. Google, Java'n�n API sistemindeki fonksiyonellikleri ve
method isimlerinin ayn�s�n� kullanarak bir nevi Java'y� yeniden yazmas�ndan
bahsediyoruz.

Bu hafta ArsTechnina sitesinde ç�kan yaz�da ise Oracle ³irketinin Ama-
zon'un S3 isimli veri depolama hizmetinin API sistemini kopyalad�§� iddias�
var. Hatta sadece iddia da de§il, Oracle Cloud hizmetinin dokümantasyonun-
daki ³u sayfa do§rudan bunu ortaya ç�k�yor: Amazon S3 Compatibility API.
E hal böyleyken demezler mi adama "bu ne perhiz, bu ne lahana tur³usu?"
diye, i³te ArsTechnica da tam olarak bunu söylemi³.

Bu tarz API "kopyalamalar�" her ne kadar üzerine tart�³�labilir konular
olsa da biraz gerekli oldu§unu dü³ünüyorum. Amazon S3 örne§inden gidecek
olursak, Amazon bulut bili³im sektöründe çok büyük bir oyuncu ve bu oyun-
cuyla rekabet edebilmek için onunla hemen hemen ayn� özellikleri sunmak
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gerekiyor. Bunu yaparken de API sistemi ne kadar Amazon'unkine benzerse
geli³tiriciler de o kadar az efor sarf ederek Amazon ekosisteminden ç�kabi-
lirler. Yani minumum kod de§i³ikli§i ile bu dönü³ümün sa§lanmas� rekabet
ortam� için önemli bir konu.

Bu konuda siz ne dü³ünüyorsunuz? Bu tarz API benzerliklerinin sa§-
lanmas� sizce büyük �rmalarla rekabet edilebilmesi için gerekli mi yoksa ne
olursa olsun �rma özgün bir çözüm mü sunmal�? Yorumlar bölümünde ko-
nu³al�m.

3 Amerika yapay zeka yaz�l�mlar�n�n ihrac�na s�n�r-
lama getiriyor

Yapay zeka yaz�l�mlar� üreten Amerika merkezli ³irketler Pazartesi günün-
den itibaren yaz�l�mlar�n� Kanada harici, deniz a³�r� ülkelere ihraç ederken
bir lisans almak zorunda kalacaklar. Yeni ihracat tedbiri özellikle co§ra� gö-
rüntüleme yaz�l�mlar�n� ilgilendirmekle birlikte askeri ya da sivil amaçlarla
olsun fark etmeksizin herhangi bir hedef belirleme süreci içeren yaz�l�mlar�
ve donan�mlar� da kapsamakta.

4 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Online Webinar: Text Analysis Application on
Kubernetes

Online 6 Ocak 13:00

Analyze Real Time Bank Customer Data �stanbul 9 Ocak 19:00
Domain Driven Design �stanbul 9 Ocak 20:30
Agile Talks 2020 Episode 1 �stanbul 11 Ocak 11:00
BÜS�BER Siber K�³ Kamp� 2020 �stanbul 13 Ocak 09:00
The Future of React & Server Rendering is not
a Silver Bullet

�stanbul 16 Ocak 19:30

Siber Küme K�³ Kamp� ba³vurular� ba³lad�. Son ba³vuru tarihi 10

Ocak.
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5 Di§er Haberler

� Rust dilinin uzay çal�³malar�ndaki kullan�m alanlar�n� ara³t�racak ça-
l�³ma grubu kuruldu: AeroRust, Faydal� Kaynaklar.

� .NET Teknolojileri ile platformlar-aras� (cross-platform) uygulama ge-
li³tirme kütüphanesi Uno Platform, 2.0 sürümünü duyurdu, GitHub
Deposu.

� Android Emulator 29.3.4 Canary sürümü yay�nland�.

� Python için i³ kuyruklar� olu³turma kütüphanesi RQ, 1.2.0 sürümünü
yay�nlad�.

� Popüler PHP HTTP istemcilerinden Guzzle, 7.0.0-beta.1 sürümünü
yay�nlad�.

� Postman alternati� olan Milkman, 4.0.0 sürümünü yay�nlad�.

6 Lisans
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