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TeknoSeyir'de Oku

1 13 Ocak'tan itibaren Java kodlar� derlemede so-
run ya³ayabilirsiniz

Daha önce de s�kça bahsetti§im gibi günümüzün yaz�l�m geli³tirme süreç-
lerinde üçüncü parti kütüphaneler ve araçlar art�k neredeyse olmazsa olmaz-
lardan biri. Kendimiz yapsak farkl� sorunlarla kar³�la³aca§�m�z ya da vak-
timizi alacak birçok ihtiyac�m�z� bu üçüncü parti kütüphaneler ve araçlarla
gideriyoruz fakat beraberinde getirdi§i riskler de yok de§il. �³te bu riskler-
den biri olan MITM(Man-in-the-middle) sald�r�lar�n� önlemek için Java eko-
sistemindeki üçüncü parti kütüphane depolar� (artifact repository) sadece
HTTPS ba§lant�lar�na izin verecekler. Tabii ki bu karar� yeni almad�lar, ön-
ceden duyurmu³lard� fakat yine de hat�rlatmak için gündeme almak istedim.
Popüler baz� depolar�n HTTP desteklerini sonland�racaklar� tarihler bu ³e-
kilde:

� JCenter(JFrog Bintray) | http://jcenter.bintray.com : 13 Ocak

2020. Duyuru yaz�s�

� Maven Central | http://repo1.maven.org, http://repo.maven.apache.
org: 15 Ocak 2020. Duyuru yaz�s�

� Spring (Pivotal) | http://repo.spring.io: 15 Ocak 2020. Duyuru
yaz�s�

� Gradle | http://repo.gradle.org: 15 Ocak 2020. Duyuru yaz�s�
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Bu de§i³iklikten etkilenmemek için ilgili depolar�n yay�nlad�klar� duyuru
yaz�lar�ndaki yönergeleri uygulamal�s�n�z.

Elbette üçüncü parti kütüphaneler ile ilgili tek sorun MITM sald�r�lar�
de§il. Projeye ekledi§imiz kütüphaneyle birlikte o kütüphanenin varsa gü-
venlik aç�klar�n� da projeye ekliyoruz. �lk yaz�l�m gündemi yaz�s�ndan beri
sürekli çe³itli kütüphanelerdeki aç�klar�n etkileriyle ilgili konular� i³liyorum.
Hacker'lar art�k son kullan�c� yerine direkt bizim kodlar�m�z� kullanarak içe-
riye girmeye çal�³�yorlar, bu alan� ke³fettiler. Dolay�s�yla projemize ba§�ml�l�k
olarak bir kütüphane eklerken, körü körüne eklemek yerine en az�ndan kod-
lar�na ³öyle bir göz gezdirmekte fayda var.

2 TypeScript 3.8 Beta duyuruldu

Microsoft taraf�ndan geli³tirilen ve gittikçe popülaritesi artan dillerden Ty-
peScript, 3.8 Beta sürümünü bu hafta içerisinde yay�nlad�. Bu sürüm ile
birlikte gelen bir özelli§i inceleyelim:

2.1 Private Fields

ECMAScript'de stage-3 a³amas�na geçen class �elds özelli§inin bir parças�
asl�nda bu özellik. Di§er dillerde görmeye al�³�k oldu§umuz class'a ait bir
özelli§in d�³ar�dan eri³ilemez olmas�n� sa§l�yor. Örne§in:

TypeScript
1 class Kisi {

2 #isim: string

3

4 constructor(isim: string) {

5 this.#isim = isim;

6 }

7

8 selamla() {

9 console.log("Selam, benim ad�m ${this.#isim}!");

10 }

11 }

12

13 let eren = new Kisi("Eren Hat�rnaz");

14

15 eren.#isim
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Art�k böyle bir kod yazmak mümkün olacak ve son sat�rdaki gibi s�n�f�n
d�³�ndan bir eri³im yap�lmaya çal�³�l�rsa ³u hata al�nacak:

Property '#isim' is not accessible outside class 'Kisi' because it
has a private identi�er.

Fakat bu özelli§i kullanmak için ³unlar� unutmamal�y�z:

� Private �eld'lar # karakteri ile ba³lamal�d�r ve s�n�f içerisinde ayn� ³e-
kilde ça§�r�lmal�d�r.

� Her private �eld sadece kendi s�n�f� içerisinde private durumundad�r.

� TypeScript'deki di§er public ve private gibi anahtar kelimeler bu
özellikle birlikte kullan�lamaz.

Baz� maddeler tam anla³�lmam�³ olabilir fakat örneklerle birlikte aç�klamak
yaz�y� biraz uzataca§� için bu özellikle ilgili arkada³lar� konu ba§l�§�na ekle-
di§im ba§lant�ya t�klayamaya davet ediyorum.

3 WebAssembly kullanan sitelerin birço§u kötü amaçl�
kullan�yor

Geçti§imiz haftalarda W3C taraf�ndan bir web standard� olarak kabul edilen
WebAssembly programlama dili performansl� olmas�yla öne ç�kt�§� için kötü
amaçl� ki³ilerin de gözünden kaçamam�³ maalesef. Geçti§imiz sene yay�nla-
nan bir akademik çal�³ma ortaya koydu ki Alexa'n�n popüler ilk 1 milyon
web sitesi içerisindeki sitelerden WebAssembly kullananlar�n birço§u bunu
kötü amaçlar�na alet ediyorlarm�³.

Ara³t�rmac�lar Alexa'n�n ilk 1 milyon web sitesinden rastgele seçilmi³ 3
sayfay� seçeyerek bu sayfada WebAssembly kodu olup olmad�§�n� analiz et-
mi³ler ve toplam 1.639 web sitesinin WebAssembly kodu içerdi§ini tespit
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etmi³ler. Bunlardan baz�lar� di§er birçok site taraf�ndan kullan�lan kütüp-
haneler fakat ara³t�rmac�lar di§er yayg�n olmayan kodlar� inceledi§inde ba-
z�lar�n�n kripto para madencili§i amac�yla yaz�ld�§�n� fark etmi³ler. Dil hem
performansl� hem de taray�c�da çal�³�nca i³te f�rsat� kaç�rmam�³lar.

Baz� web sayfalar�n�n ise obfuscate yöntemleri kullanarak WebAssembly
kodlar�n�n içeri§ini gizledi§ini fark etmi³ler. Ara³t�rmac�lar bu kategori için
de "malicious" diye tan�mlam�³lar ama ben tam öyle dü³ünmüyorum. Her
ne kadar kodlar�n� saklamalar�nda biraz ³üphe olsa da insanlar kodlar�n�
saklamay� seçebilirler, bu illaki kötü amaçl� olacaklar�n� göstermez.

�³te siber güvenlik alan�nda çal�³acaklar için yeni bir alt alan daha. Web
standard� olarak kabul edilmesiyle birlikte bu tarz amaçlar için kullanan ki-
³ilerin de artaca§�n� dü³ünüyorum. Siber güvenlik alan�yla ilgili arkada³lar�n
ara³t�rmalar�n� tavsiye ederim.

4 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Bulutun Gelece§i, Hibrit Bulut {Webcast} Online 14 Ocak 10:00
NS Ankara Ocak Ay� 1.Bulu³mas� Ankara 14 Ocak 19:00
TRAI Meet-up 30 - Biyometrik Güvenlik ve Ya-
pay Zeka

�stanbul 15 Ocak 18:00

DevC �stanbul Semi Ideathon �stanbul 18 Ocak 07:00
Women Techmakers Series Ankara 18 Ocak 11:00
Mobile Game Meetup �stanbul 18 Ocak 13:00
Game Meetup'1 �stanbul 20 Ocak 11:00
F2P Mobil Oyunlar için Metrikler ve Analiz
Rehberi

Ankara 21 Ocak 19:00

Test Driven Development ve Clean Architecture �zmir 21 Ocak 19:00
PostgreSQL Konu³malar�: Pgbadger ile Log
Analizi ve Performans �zleme

Ankara 21 Ocak 19:00

Infrastructure as Software �stanbul 23 Ocak 18:30
Promethues ve Grafana ile Metrik Olu³turma ve
Görüntüleme

�stanbul 24 Ocak 19:00

5 Di§er Haberler

� D programlama dilinin 2.090.0 sürümü duyuruldu.

� Kubernetes için yeni bir araç tan�t�lt�: Grafana Tanka.
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� Idris programlama dilinin geli³tiricisi Idris 2 üzerinde çal�³�yormu³.

� Testlerde kullanmak için sahte API'ler olu³turmaya yarayan yeni bir
araç tan�t�ld�: Mocking Hans.

� Python için HTTP istemcisi olan HTTPX kütüphanesinin 0.11.0 sü-
rümü yay�nland�.

� DuckScript dilinin 0.1.5 sürümü yay�nland�.

� TBTK kütüphanesinin v2.0.0 sürümü yay�nland�.

� CXX kütüphanesinin ilk versiyonu 0.1.0 yay�nland�.

� Terminal ekran�nda gra�ksel kullan�c� arayüzleri olu³turmaya yarayan
C# kütüphanesi Konsole'nin 5.4.2 sürümü duyuruldu.

6 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/02 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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