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< Önceki Gündem | 3-9 �ubat 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 Google Chrome taray�c�s�n�n SameSite Cookie de-
§i³iklikleri bu ay devreye giriyor

Bir �kr-i takip haberi yapal�m. Bu konudan Yaz�l�m Gündemi - 15 yaz�s�nda
bahsetmi³tik. Bu nedenle de§i³iklikle ilgili detayl� bilgi edinmek isterseniz o
yaz�ya bakabilirsiniz ama ³öyle k�sa bir bilgi de verelim. 4 �ubat tarihinde
yay�nlanan Chrome 80 sürümü ile hayat�m�za giren SameSite Cookie özel-
li§i, sitelerde bulunan üçüncü parti çerezlerin SameSite=None;Secure ifadesi
ile i³aretlenmesi gereklili§ini getiriyor. Bu özellik sayesinde çerezler güvenli
ba§lant�lar aras�nda i³lenebilecek. Taray�c�n�z�n bu özelli§i destekleyip des-
teklemedi§ine bu sayfadan bakabilirsiniz. Sayfadaki her ³eyin ye³il olmas�
gerekiyor.

E§er sitenizde bir çerez üçüncü parti oldu§u halde yukar�daki gibi i³a-
retlenmemi³se Chrome 80 sürümünün Geli³tirici Araçlar� konsol ekran�nda
a³a§�daki gibi bir uyar� ile kar³�la³acaks�n�z.

Bu durumda sizin yapaca§�n�z pek bir ³ey yok gibi gözüküyor, sayfan�za
ekledi§iniz servisin ilgili de§i³iklikleri yapmas�n� bekleyeceksiniz ama e§er
siz böyle bir servis sunuyorsan�z o zaman ³u yaz�y� okuman�zda fayda var.
Fakat baz� servisler geriye uyumluluk olmas� aç�s�ndan ayn� çerezden iki tane
kullanabilir, yani birisi eski, di§eri yeni ayarlarda iki çerez yukar�daki uyar�
bunlardan birisi için de gözükebilir, nitekim Google'�n baz� servislerinde de
durum böyle olabilecekmi³.

� Konuyla ilgili YouTube videosu
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Daha detayl� bilgi ve ileri okuma kaynaklar� için konu ba³l�§�na ekledi§im
ba§lant�y� inceleyebilirsiniz.

2 JVM Ekosistem Raporu 2020 yay�nland�.

�ekil 1: Anket sonuçlar�n�n özeti

Snyk isimli �rman�n düzenlemi³ oldu§u JVM (Java Virtual Machine) eko-
sistemi anketinin sonuçlar� bu hafta içerisinde yay�nland�. Yukar�daki gör-
selde gördü§ünüz özetin tam halini incelemek için bu adresteki PDF dos-
yas�n� inceleyebilirsiniz.
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�ekil 2: JVM üzerinde çal�³an diller aras�nda Kotlin yükseli³te.

3 TypeScript 3.8 RC sürümü yay�nland�

Geçti§imiz haftalardaki yaz�l�m gündemi yaz�s�nda (bkz: Yaz�l�m Gündemi
- 2020/02) Beta sürümünün yay�nland�§�n� duyurdu§um TypeScript dilinin
bu hafta Relase Candidate sürümü yay�nland�. Bu sürümle birlikte gelen
"Private Fields" özelli§ine o yaz�na de§inmi³tim. Di§er özellikleri de incele-
dim fakat aktif olarak kulland�§�m bir dil olmad�§� için pek bir ³ey anlad�§�m�
söyleyemeyece§im. Bu nedenle ilgili arkada³lar� konu ba³l�§�na ekledi§im ba§-
lant�y� okumaya davet etmekten ba³ka yapabilece§im bir ³ey yok. Bir sonraki
sürümde dersime çal�³may� deneyece§im :)

4 Angular 9 sürümü yay�nland�

VueJS ve ReactJS gibi kütüphanelerin ç�kmas�yla birlikte her ne kadar po-
pülerli§i azalm�³ olsa da kurumsal camiada hala daha kullan�lmaya devam
edilen Angular kütüphanesinin bu hafta içerisinde 9.0.0 sürümü yay�nland�.
Front-End taraf�na çok uzak biri say�lmam asl�nda ama bir projede Angu-
lar kullanmayal� baya§� uzun zaman oluyor o yüzden pek fazla detaylara
inemeyece§im.

Bu sürüm, Ivy ismini verdikleri derleme ve çal�³ma zaman�nda render
yapma k�s�mlar�nda çal�³an bir "derleyici" ile birlikte geliyor ve Angular
tak�m�n�n iddias�na göre ³unlar� sunuyormu³:
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� Daha küçük paket boyutlar�.

� Daha h�zl� test.

� Daha iyi debugging.

� CSS class ve style tan�mlamalar� iyile³tirilmi³.

� Tip kontrolü iyile³tirilmi³.

� Derleme hatalar� ve derleme zaman� iyile³tirilmi³.

� Çoklu dil deste§i iyile³tirilmi³.

�ekil 3: Uygulama boyutlar�na göre Angular 9'un küçülme oranlar�.

Yukar�daki gra�kte görebilece§iniz üzere Ivy isimli "derleyici" ile birlikte
uygulaman�z�n boyutlar�na göre dikkate de§er bir paket boyutu azalmas� söz
konusu. Bu da demek oluyor ki art�k uygulamalar�n�z hem daha az yer kap-
layacak, hem de kullan�lmayan gereksiz komponentler at�ld�§� için daha h�zl�
yüklenme sürelerine sahip olacaks�n�z. Angular'�n genelde çok büyük paket
boyutundan dolay� pek fazla tercih edilmedi§i dü³ünüldü§ünde bu geli³me
iyi bir ad�m diyebiliriz ama VueJS ve ReactJS kullananlar� kendine çekebilir
mi bilinmez.

Bu sürüme yükseltmek için a³a§�daki komutlar� kullanabilirsiniz ama ön-
cesinde ³u sayfadaki Angular Güncelleme Rehberi'ni okuman�z� ³iddetle tav-
siye ederim: https://update.angular.io/

$ ng update @angular/cli @angular/core
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5 Swift 5.2 sürümü yay�nland�

Apple taraf�ndan geli³tirilen ve ço§unlukla yine Apple ekosistemindeki ci-
hazlar için uygulama geli³tirmek için kullan�lan programlama dili Swift'in
5.2 sürümü bu hafta içerisinde yay�nland�. Mobil uygulama geli³tirme tara-
f�na çok uzak birisi olsam da blog yaz�lar�ndaki kodlar� ve yap�lar� kolayca
anlayabildim. O halde gelin bir özelli§i birlikte inceleyelim:

5.1 Key Path Expressions as Functions (SE-0249)

Hemen her programlama dilinde bulunan, dizi içerisinde çe³itli i³lemler yap�-
labilen map, filter gibi fonksiyonlar Swift dilinde de var fakat bu sürümde
bir kolayl�k geldi. Örnek üzerinden anlatmak gerekirse:

Diyelim bu ³ekilde bir struct tan�m�n�z var:

Swift
1 struct Kullanici {

2 let isim: String

3 let yas: Int

4

5 var oyKullanabilirMi: Bool {

6 yas >= 18

7 }

8 }

ve bu ³ekilde objelerimiz olsun:

Swift
1 let eren = Kullanici(isim: "Eren Hat�rnaz", yas: 25)

2 let ahmet = Kullanici(isim: "Ahmet Mehmeto§lu", yas: 17)

3 let mehmet = Kullanici(isim: "Mehmet Ahmeto§lu", yas: 18)

4

5 let kullanicilar = [eren, ahmet, mehmet]

ve bu kullanicilar dizisindeki elemanlar�n isimlerini getirmemiz gere-
kir. Eskiden bu ³ekilde yap�yorduk:

Swift
1 let eski_kullaniciAdlari = kullanicilar.map { $0.isim }

Art�k bu ³ekilde kullanabiliyoruz:
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Swift
1 let kullaniciAdlari = kullanicilar.map(\.isim)

2 print(kullaniciAdlari)

Ayn� ³ekilde filter ve di§er fonksiyonlar için de bu ³ekilde kullanmak müm-
kün:

Swift
1 let oyKullanabilenler = kullanicilar.filter(\.oyKullanabilirMi)

Bu arada ilk defa gördü§üm için söylemeden edemeyece§im. Swift'in söz
dizimi gerçekten güzelmi³. Özellike bu oyKullanabilirMi özelli§ini tan�m-
larken kulland�§�m yas de§eri 18'den büyükse True olsun anlam�na gelen söz
dizimi gerçekten çok zekice.

Bu sürüm ile birlikte dile ba³ka birçok özellik daha eklendi fakat hepsine
de§inirsem yaz� çok uzayacak. Bu nedenle ilgili arkada³lar� konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klamaya davet ediyorum.

Ayr�ca bu hafta ba³�nda Swift tak�m� Swift Crypto isimli yeni bir aç�k
kaynak proje de duyurdu. GitHub deposu

6 GNU ve Özgür Yaz�l�m Vakf� (FSF) birlikte ça-
l�³maya devam edecek

Richard Stallman'�n olay�ndan (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 10) sonra GNU olu-
³umu ile Free Software Foundation aras�ndaki ili³kiler de tart�³mal� duruma
gelmi³ti (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 13). Bu hafta iki taraf�nda kendi sitelerine
ekledikleri sayfadaki (GNU, FSF) yaz� ile birlikte bu olaylar biraz çözül-
mü³ gibi gözüküyor. Her ne kadar ileti³imlerini minimum seviyeye indirmek
istediklerini belirtseler de birlikte çal�³maya devam edeceklermi³. Yine de ko-
nuyla ilgili �kir belirtmek isteyenlerin 13 �ubat tarihine kadar süresi varm�³.
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7 Visual Studio v1.42 (Ocak 2020) sürümü yay�n-
land�

8 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Elasticsearch: Sizing and Capacity Planning �stanbul 12 �ubat 19:00
Mikroservis Ortam�nda Yapay Zeka Uygulamas�
olu³turma

Online 13 �ubat 13:00

OpenShift 4: Operatörler ile Bulutunuzu Yöne-
tin

�stanbul 13 �ubat 19:00

Azure Serverless Architecture �stanbul 17 �ubat 19:00
Firebase Study Jam �zmir 18 �ubat 18:00
Power BI : Verileriniz Sizinle Konu³maya Ba³la-
s�n

�stanbul 18 �ubat 19:00

1. Bili³im Zirvesi �stanbul 19 �ubat 10:00
PostgreSQL'de �leri Seviye Yedekleme �stanbul 19 �ubat 18:00
TRAI Meet-Up 31 Otomotiv ve Yapay Zeka �stanbul 19 �ubat 18:00
GraphQL 101 Workshop - El Housseine Jaafari �stanbul 19 �ubat 18:30
Her ³eyi yapan sihirli servis : Elastic Beanstalk
- Level 100

�stanbul 19 �ubat 19:00

Bilgisayar Mühendisli§i Ö§rencileri Kongresi �stanbul 20 �ubat 09:00
PostgreSQL'de ileri seviye kurulum, güncelleme
ve bak�m teknikleri

Ankara 20 �ubat 18:30

Big Dataya Giri³: NoSQL & Spark �stanbul 21 �ubat 10:00
Devam� sonraki sayfada
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https://www.eventbrite.com/e/trai-meet-up31-otomotiv-ve-yapay-zeka-tickets-90220212083
https://www.eventbrite.com/e/graphql-101-workshop-el-housseine-jaafari-devc-istanbul-tickets-93636351849
https://www.meetup.com/AWS-User-Group-Turkey/events/268534271/
https://www.meetup.com/AWS-User-Group-Turkey/events/268534271/
https://www.eventbrite.com/e/bilmok-2020-registration-58358884996
https://kommunity.com/pgtr/events/ankara-postgresqlde-ileri-seviye-kurulum-guncelleme-ve-bakim-teknikleri
https://kommunity.com/pgtr/events/ankara-postgresqlde-ileri-seviye-kurulum-guncelleme-ve-bakim-teknikleri
https://www.meetup.com/istanbul-yapay-zeka-toplulugu/events/268536570/


Önceki sayfadan devam ediyor
Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Women Techmakers Series 2 Ankara 22 �ubat 11:00

9 Di§er Haberler

� Microsoft Teams, geçici olarak çöktü ve gün içerisinde tekrar aç�ld�.

� Facebook AI, PyTorch3D kütüphanesini tan�tt�. GitHub Deposu

� Facebook AI, NLP çal�³malar� için veri seti yay�nlad�: CCMatrix.

� Microsoft'un Jupyter Notebook alternati� .NET Interactive, Preview
2 sürümünü yay�nlad�.

� JetBrains, birçok IDE'sinin 2020.1 Erken Eri³im sürümünü yay�nlad�:

� GoLand 2020.1 EAP

� CLion 2020.1 EAP

� IntelliJ IDEA 2020.1 EAP3

� PhpStorm 2020.1 EAP #2

� PyCharm 2020.1 EAP 2

� WebStorm 2020.1 EAP #3

� JetBrains, KotlinConf 2019 etkinli§inin materyallerini sitesine yükledi.

� Rust, "Cleanup Crew" tak�m� olu³turaca§�n� duyurdu. Kat�l�mlar ba³-
lad�.

� JDK 14 Release Candidate oldu.

� DConf 2020 için konu³mac� ba³vurular� ba³lad�. Son gün 12 Nisan.

� PHPUnit kütüphanesinin v9 sürümü yay�nland�.

� KDevelop 5.5 sürümü yay�nland�.

� imgaug kütüphanesinin v0.4.0 sürümü yay�nland�.

� PHP için Markdown dosyas� i³leme kütüphanesi CommonMark 1.3.0
sürümünü duyurdu.
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https://www.meetup.com/GDGAnkara/events/268398519/
https://techcrunch.com/2020/02/03/microsoft-teams-has-been-down-this-morning/
https://ai.facebook.com/blog/-introducing-pytorch3d-an-open-source-library-for-3d-deep-learning/
https://github.com/facebookresearch/pytorch3d
https://ai.facebook.com/blog/ccmatrix-a-billion-scale-bitext-data-set-for-training-translation-models/
https://github.com/facebookresearch/LASER/tree/master/tasks/CCMatrix
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/net-interactive-is-here-net-notebooks-preview-2/
https://blog.jetbrains.com/go/2020/02/06/welcome-to-the-goland-2020-1-eap/
https://blog.jetbrains.com/clion/2020/02/clion-2020-1-eap-cuda-clang-win/
https://blog.jetbrains.com/idea/2020/02/intellij-idea-2020-1-eap3/
https://blog.jetbrains.com/phpstorm/2020/02/phpstorm-2020-1-eap-2/
https://blog.jetbrains.com/pycharm/2020/02/pycharm-2020-1-eap-2/
https://blog.jetbrains.com/webstorm/
https://blog.jetbrains.com/kotlin/2020/02/kotlinconf-2019-materials-are-available-on-the-website/
https://blog.rust-lang.org/inside-rust/2020/02/06/Cleanup-Crew-ICE-breakers.html
https://mail.openjdk.java.net/pipermail/jdk-dev/2020-February/003885.html
https://dconf.org/2020/
https://dlang.org/blog/2020/02/06/dconf-2020-submission-deadline-early-bird-registration-and-invited-keynote/
https://phpunit.de/announcements/phpunit-9.html
https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-550-released
https://github.com/aleju/imgaug/releases/tag/0.4.0
https://github.com/thephpleague/commonmark
https://www.colinodell.com/blog/202002/league-commonmark-130-adds-full-gfm-support


10 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/06 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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