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< Önceki Gündem | 13-19 Ocak 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 Git 2.25 sürümü duyuruldu

Versiyon kontrol sistemleri krall�§�n�n taht�nda oturmaya devam eden Git, bu
hafta içerisinde 2.25 sürümünü ç�kard�. Birkaç özelli§i birlikte inceleyelim:

1.1 git sparse-checkout ile parçal� depo indirme

2019 y�l� boyunca en çok konu³ulan kavramlardan biri de mono-repo yap�s�
olmu³tur san�r�m. Bilmeyenler için k�saca aç�klayal�m: Mono-repo, projenin
belirli parçalar�n�n ayr� depolarda (repository) tutulmas� yerine hepsinin tek
bir depoda toplanmas� durumudur. At�yorum bir not tutma uygulamas� yap�-
yorsunuz, bu uygulaman�n iOS, Android, Web ve masaüstü tüm istemcileri-
nin kodlar� tek bir repository üzerinde duruyor. Çok fazla ara³t�rmad�§�m ve
hiç kullanmad�§�m için faydalar�n� tam bilmiyorum fakat bu yap�y� kullanan
büyük ³irketlerin oldu§unu biliyorum.

Mono-repo yap�s�ndaki bir depoyu indirmenin ne kadar zaman alabilece-
§ini tahmin ediyorsunuzdur. �³te Git'in bu sürümünde eklenen sparse-checkout
komutu da tam olarak bu tarz büyük depolarda kullan�lmas� için tasarlanm�³.
Tüm depoyu indirmek yerine sadece belirledi§iniz dosya yolundaki dosyalar�
indirip, di§erlerini görmezden gelebiliyorsunuz. Henüz deneysel olan bu özel-
li§i destekleyen pek uzak git sunucusu yok ama yine de biz bir bakal�m. Bu
özelli§i kullanmak için:

$ git clone --filter=blob:none --no-checkout /sizin/deponuz/ depo

$ cd depo

$ git sparse-checkout init

komutlar�n� çal�³t�rman�z yeterli. S�ras�yla çal�³t�rd�§�m�z komutlar� incele-
mek gerekirse:
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�lk komut bildi§imiz clone komutu ama birkaç eklemesi var. --filter=blob:none
eklemesi ile clone komutuna diyoruz ki hiçbir dosyay� indirme. Bu parametre-
nin kabul etti§i ba³ka �ltreleme özellikleri de mevcut. Örne§in --filter=blob:10m
parametresi ile 10MB'dan büyük dosyalar� indirme diyebiliyoruz. Di§er �lt-
releme özellikleri için buradaki doküman� inceleyebilirsiniz. Bir di§er ek-
leme olan --no-checkout parametresi ile de Git'e sunucudan cevap gelince
dosyalar� indirme dememiz gerekiyor. Çünkü biz sparse-checkout yapaca§�z.
Bir sonraki komutla zaten depo klasörümüzün içine giriyoruz ve sonras�nda
ise sparse-checkout özelli§ini init yaparak ba³lat�yoruz. Ayn� zamanda
sparse-checkout komutunun set, list, enable, disable gibi alt komut-
lar� da mevcut.

$ git sparse-checkout set /dosya/yolu

gibi bir komut çal�³t�rarak indirmek istedi§iniz dosya yollar�n� belirtebilir-
siniz. Böylece tüm depoyu indirmek yerine sadece çal�³mak istedi§iniz alt
projeyi indirebiliyorsunuz.

Bu yeni özellik hakk�nda GitHub'�n yay�nland�§� detayl� bir blog yaz�s�
mevcut. Komutun tarihçesi ve detaylar� için bu ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

Bu sürümde gelen di§er özellik ve de§i³iklikler için konu ba³l�§�na ekle-
di§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

2 Chromium tak�m� User-Agent bilgilerini dondur-
mak istiyor

Google taraf�ndan geli³tirilen Chrome taray�c�n�n aç�k kaynak olan hali Ch-
romium taray�c�s�n�n geli³tirici tak�m� bu hafta yay�nlad�klar� doküman ile
Chromium'daki User-Agent bilgilerinin deprecate etme ve dondurma niyet-
lerini aç�klad�lar. Dokümanda yazana göre bu User-Agent bilgileri hem art�k
gereksiz uzun string ifadelere dönü³mü³ hem de baz� web sitelerinin bu bilgi-
leri kullanarak kullan�c�lar� tan�d�klar� için bu ifadelerin art�k hayat�m�zdan
ç�kma zaman�n�n geldi§ini savunuyorlar. Bu User-Agent bilgisi genelde kul-
lan�c�lar�n hangi taray�c� ve i³letim sistemini kulland�klar�n� tespit etmek ve
ona göre sitede uyar�lar göstermek için kullan�l�yor. Bu nedenden dolay� ta-
ray�c�n�n içerisinden tamamen silemezler ama bu yap�n�n yerine User Agent
Client Hints (UA-CH) isimli yeni bir yap� getirmeyi planl�yorlar. Bu yeni
yap�da art�k bir web sitesi, kullan�c�n�n taray�c�s� ve i³letim sistemiyle il-
gili bilgilere hemen eri³emeyecek bunun için sunucuya bir istek göndermesi
gerekecek. Üstelik bu istekte de, istedi§i bilgileri belirtmesi gerekecek.
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Özelli§in uygulamaya geçmesi için planlad�klar� takvimi ayn� doküman
içerisinde payla³m�³lar. Ayr�ca Microsoft Edge, Mozilla Firefox ve Safari gibi
taray�c�lar da bu de§i³ikli§i destekliyorlarm�³.

3 GitHub Android uygulamas�n�n Beta program�
duyuruldu

GitHub, Universe 2019 etkinli§inde kendi mobil uygulamalar�n� tan�t-
m�³t�. Biz de daha önceki yaz�l�m gündemi yaz�lar�nda iOS versiyonunun
Beta program�n�n duyuruldu§unu söylemi³tik hatta ben Beta program�na
kat�l�p uygulamay� incelemi³tim. �lgili yaz�l�m gündemi yaz�s� için bkz: Yaz�-
l�m Gündemi - 18. Bu hafta da GitHub, Android mobil uygulamas�n�n Beta
program�n� ba³latt�§�n� duyurdu. Bende Android telefon olmad�§� için ba³vu-
rup, uygulamay� inceleme f�rsat�m olmad� fakat sizler ba³vurup uygulamay�
inceleyip daha sonra da deneyimlerinizi yorumlar bölümünde payla³abilirsi-
niz. Android 5.1 ve üzeri sürümlerini destekliyor uygulama.

Beta program�na kat�lmak için bu sayfay� ziyaret edebilirsiniz.
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4 JetBrains yaz�l�mc�lar için yeni bir yaz� tipi du-
yurdu: JetBrains Mono

Kotlin programlama dilini geli³tiren ve IDE'leri ile me³hur olan sektö-
rümüz için güzel araçlar üreten JetBrains �rmas� bu sefer de aç�k kaynak
ve ücretsiz bir yaz� tipi ile kar³�m�zda. Kendi geli³tirdi§i IDE'lerinin son sü-
rümlerinin hepsinde varsay�lan olarak art�k bu yaz� tipi gelecek. Elbette siz
kendi zevkinize uygun yaz� tipiyle de§i³tirmekte özgürsünüz. Ben de ³u an
bu yaz�y� yazd�§�m Emacs üzerinde JetBrains'in bu yeni yaz� tipini deneme
amaçl� kullan�yorum. Ho³uma gitti ve oldukça al�³t�m. Önceden Input Mono
isimli yaz� tipini kullan�yordum fakat bir art�k yeni yaz� tipim bu olacak gibi
gözüküyor.

5

https://blog.jetbrains.com/blog/2020/01/15/jetbrains-mono-a-new-font-made-for-developers/
https://blog.jetbrains.com/blog/2020/01/15/jetbrains-mono-a-new-font-made-for-developers/
https://www.jetbrains.com/lp/mono/
https://kotlinlang.org/
https://www.jetbrains.com/
https://www.gnu.org/software/emacs/
https://input.fontbureau.com/


Bu yaz� tipi ayn� zamanda "ligatures" isimli birden çok karakteri tek
karakter gibi gösteren özelli§i de destekliyor:

Sizce yaz� tipi nas�l olmu³? Programlama yaparken kullan�r m�s�n�z? Siz
programlama yaparken hangi yaz� tipini kullan�yorsunuz? Yorumlar bölü-
münde konu³al�m.

Yeni yaz� tipi hakk�ndaki di§er detaylar için konu ba³l�§�na ekledi§im
ba§lant�lara mutlaka t�klay�n. JetBrains yine her zaman oldu§u gibi harika
bir tan�t�m sayfas� haz�rlam�³ yaz� tipi için.

5 Windows Terminal Preview v0.8 duyuruldu

Microsoft'un yakla³�k bir y�ld�r geli³tirmeye devam etti§i terminal uygula-
mas�n�n bu hafta v0.9 Preview sürümü duyuruldu. Bu sürüm ile gelen baz�
özellikler ise ³u ³ekilde:

5.1 Arama

Evet, bildi§imiz düz metin arama özelli§i henüz yeni eklenmi³ terminal uygu-
lamas�na. Varsay�lan olarak CTRL+SHIFT+F tu³lar� ile kullan�labilir fakat
isterseniz özelle³tirebiliyorsunuz tabii ki.

gorseller/windows-terminal-08-arama.gif

5.2 Sekme boyutu de§i³tirme

Terminal uygulamas�nda birden fazla sekme içerisinde farkl� kabuklar (shell)
çal�³t�rabiliyorsunuz elbette. Bu sürüm ile birlikte ise bu sekmelerin boyut-
land�rma davran�³lar�n� de§i³tirme özelli§i gelmi³. �ki farkl� de§er verebiliyor-
sunuz bu özelli§e, �lki: equal (e³it) ad� üzerinde tüm sekmelerin boyutlar�n�
e³it olarak ayarl�yor ve yeni sekmeler aç�nca hepsini birden ayn� boyutlarda
olacak ³ekilde s�k�³t�r�yor; ikincisi ise: titleLength (ba³l�k boyutu) bununla
da sekmenin ba³l�§�nda yazan yaz� kadar boyutland�rma yapt�rabiliyorsunuz.

6

https://devblogs.microsoft.com/commandline/windows-terminal-preview-v0-8-release/
gorseller/windows-terminal-08-arama.gif


Windows Terminal uygulamas� varsay�lan olarak titleLength ile gelecek fa-
kat bu davran�³� de§i³tirmek için tabWidthMode özelli§ini özelle³tirebilirsiniz.

gorseller/windows-terminal-08-sekme-boyut.gif

Ayr�ca çe³itli retro terminal efektleri gibi oyuncaklar da eklemi³ler. Di-
§er özellikler ve hata gidermeleri için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya
t�klayabilirsiniz.

6 IntelliJ IDEA 19 ya³�nda

JetBrains �rmas�n�n Java geli³tirme için üretti§i IntelliJ IDEA IDE'si bu
hafta içerisinde 19.ya³�n� kutlad�. Uzun zamand�r Java yazm�yorum, yazd�§�m
zamanlarda da Eclipse kullan�rd�m ama yine de IntelliJ IDEA'n�n yeni ya³�n�
kutlam�³ olal�m. Nice mutlu senelere :)

� Konuyla ilgilili kutlama tweet'i
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7 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Sürdürülebilir Kod Kalitesi (Continuous Code
Quality)

�stanbul 22 Ocak 12:30

�zmir Teknoloji Bulu³mas� - Sohbet �zmir 22 Ocak 19:00
GPU Üzerinde Derin Ö§renmesiz Veri Bilimi �stanbul 23 Ocak 18:30
Watson ile Makine Ö§renmesi Modelleri Olu³-
turma

�stanbul 23 Ocak 19:00

Siber Güvenlikte Derin Ö§renme Atölyesi �stanbul 25 Ocak 10:00
Flutter ile ilk uygulaman� yaz �zmir 28 Ocak 18:30
rstudio::conf(2020) - Watch Party �stanbul 29 Ocak 19:00
Scaling Architecture Decision Making �stanul 29 Ocak 19:00
Yapay Zeka �stanbul 31 Ocak 18:30

8 Di§er Haberler

� GitHub Game O� 2019 yar�³mas�n�n kazananlar� aç�kland�. Tüm oyun-
lar�n kaynak kodlar� herkese aç�k.

� Google, kod yazmadan mobil uygulama geli³tirmeye yarayan AppSheet
platformunu sat�n ald�. Art�k Google Cloud sisteminin bir parças�.

� GitLab, Cloud�are CDN hizmetine geçiyor.

� ASP.NET tak�m�ndan mobil hamlesi: Experimental Mobile Blazor Bin-
dings.

� PyTorch kütüphanesinin 1.4.0 sürümü yay�nland�.

� Vulkan 1.2 sürümünü duyuruldu.

� GNU Guile programlama dilinin 3.0.0 sürümü yay�nland�.

� Next.JS kütüphanesinin 9.2 sürümü duyuruldu.

� Go ile yaz�lm�³ HTTP yük testi arac� Cassowary, 0.4.0 sürümünü ya-
y�nlad�.

� Gerçek zamanl� veritaban� çözümü SapphireDB, 1.2.0 sürümünü ya-
y�nlad�.

� OpenCore 1.1.0 sürümü ç�kt�.
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9 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/03 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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