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TeknoSeyir'de Oku

1 Microsoft, Visual Basic'i art�k geli³tirmeyece§ini
duyurdu

Microsoft'un aç�k kaynak camias�na aç�lmas�yla birlikte gelen köklü de§i-
³ikliklerden biri olan .NET Core projesinin art�k Microsoft'un ana uygulama
geli³tirme çat�s� haline geldi§ini biliyoruz. Geçti§imiz yaz�l�m gündemi yaz�-
lar�nda da (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 14) .NET Framework API'lerinin .NET
Core'a aktar�lmas�n�n tamamland�§�n� haber vermi³tim. Yine ba³ka bir ya-
z�da ise .NET Core çat�s�n�n art�k .NET 5 ismiyle hayat�na devam edece§ini
duyurmu³tum. Bu hafta ise Microsoft .NET Tak�m�, Visual Basic için .NET 5
planlar�n� aç�klad�lar. .NET 5 içerisinde de Visual Basic deste§i ³u uygulama
tipleri için olacak:

� Class Library

� Console

� Windows Forms

� WPF

� Worker Service

� ASP.NET Core Web API
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Bunlar�n d�³�nda kalan WebForms, Work�ow ya da WCF gibi uygulama
tipleri ise .NET 5 sürümünde yer almayacak. E§er bu tiplerde geli³tirdi§iniz
uygulamalar varsa Microsoft, .NET 5 çat�s�na geçirmenizi tavsiye ediyor.
E§er kurumsal mü³teri iseniz de bu konuda destek veriyor.

Ayn� blog yaz�s�nda duyurulan bir di§er geli³me ise, art�k Visual Basic'in
dil olarak geli³tirilmeye devam edilmeyece§i haberi oldu. �lerleyen .NET sü-
rümlerinde gelecek olan özellikler art�k Visual Basic'e eklenmeyecek. Micro-
soft zaten 2017'de C# ve VB.NET'in e³it geli³tirilmesini b�rakt�§�n�, C#'a
a§�rl�k verece§ini duyurmu³tu. Dolay�s�yla pek de sürpriz bir geli³me de§il
yani. Ben de programlamaya ilgi duydu§um orta okul y�llar�nda biraz ha³�r
ne³ir oldu§um bir dildi fakat sonras�nda C#'a geçmi³tim ben de.

E§er hala Visual Basic ile geli³tirmeye devam etti§iniz uygulamalar varsa
sistemin durumuna göre bir tekrar gözden geçirip, yeni kararlar vermekte
fayda var fakat yine de unutmayal�m ki: "Çal�³�yorsa dokunma" :)

2 Twitter, Geli³tirici Yönergelerini akademik ara³-
t�rmalar� daha iyi desteklemek için güncelledi

Twitter, bu hafta içerisinde kendi platformu üzerinde uygulama geli³tiren ge-
li³tiricilerin uymas� gereken kurallar� güncelledi. Yani Developer Policy gün-
cellendi ve sadele³tirildi. Önceden 8 bölümden olu³an metin art�k 4 bölüme
inmi³ durumda. Bu de§i³iklikle birlikte öne ç�kan iki önemli konu mevcut.
Birisi Twitter art�k akademik ara³t�rmalar için verilerin kullan�lmas� ve ye-
niden da§�t�lmas� konusunda daha anlay�³l�, di§eri ise Twitter'�n art�k "iyi"
botlara s�cak bakmaya ba³lamas�.

Twitter'daki herkese aç�k payla³�mlar art�k ticari olmayan akademik ara³-
t�rmalar için kullan�labilecek. Üstelik yenilenen policy sayesinde art�k ara³-
t�rmada sonuç üretmek için kulland�§�m�z tweet'lerin ya da kullan�c�lar�n
id'lerini de çal�³mam�zla birlikte yeniden da§�tabiliyoruz. Böylece akran de-
§erlendirmesi s�ras�nda ayn� tweet ve kullan�c�lar kullan�larak, sizin elde et-
ti§iniz sonucu ba³kalar� da elde edebilecekler.

Veri eri³ilebilirli§iyle ilgili bu de§i³ikliklerin yan� s�ra art�k Twitter'da bot
hesaplar� da yasal olarak olu³turabilece§iz. "Bot" hesaplardan kast etti§im
tabii ki de otomatik be§eni ya da RT yapan botlar de§il. Twitter ³u iki botu
örnek olarak göstermi³ mesela: EarthQuakesSF ve EveryColorBot. �nsanlara
faydal� amaçlar için geli³tirilmi³ botlar olmas� gerekiyor. Bunu tam olarak
nas�l belirleyeceklerini bilmiyorum, policy metnini okuyacak vaktim olmad�
ama üstesinden geleceklerdir san�r�m.

Ayr�ca Twitter, uygulamalar ile ilgili baz� istatistikler de payla³t�. Twit-
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ter, Temmuz 2018'den beri bir milyondan fazla uygulamay� review etmi³ ve
%75'ini kabul etmi³. Ek olarak son 6 ayda 144.000 uygulama da kötü amaçl�
kullan�ld�klar� için kald�r�lm�³.

3 Bootstrap 5 ile gelecek baz� özellikler belli oldu

Ben dahil birçok back-end geli³tiricisinin onlarca projede imdad�na yeti-
³en arayüz sistemi Bootstrap son h�z�yla geli³tirilmeye devam ediyor. He-
nüz resmi bir aç�klama olmasa da Bootstrap 5 sürümünün bahar aylar�n�n
sonlar�na do§ru yay�nlanmas� bekleniyor. Bu s�rada ise GitHub üzerindeki
de§i³iklikleri inceledi§imizde gördü§ümüz baz� ³eyler var. Bunlar ³u ³ekilde:

� jQuery ba§�ml�l�§� kald�r�ld�

� Internet Explorer 10 ve 11 deste§i kald�r�ld�

� SVG icon kütüphanesi eklendi

Bu üçünün d�³�nda daha birçok de§i³ikli§in de uyguland�§�n� bu proje
sayfas�ndan görebilirsiniz. Internet Explorer 10 ve 11 deste§inin kald�r�lma-
s�na ³a³�rmad�k elbette. Asl�nda bakarsan�z jQuery deste§inin kalmas�na da
³a³�rmad�m ben. Son 3-4 y�ld�r VueJS ve React gibi kütüphanelerin yayg�n-
la³mas�yla birlikte zaten jQuery'yi çok nadir görüyorduk. Bootstrap ekibi de
art�k bunun fark�na varm�³ olacak ki art�k kullanmamaya karar vermi³ler.

Di§er de§i³iklikler ve özellikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya
ya da proje sayfas�na göz atabilirsiniz.

4 Django yönetim ³eklini de§i³tirdi

Belirli bir büyüklü§e ula³an her programlama dili ve framework gibi Django'nun
da art�k baz� kararlar vermesi gerekiyordu ve bu hafta içerisinde yay�nlad�k-
lar� blog yaz�s�yla birlikte yönetim sistemiyle ilgili "DEP" belgesinin kabul
edilmi³ halini yay�nlad�lar.

Aç�kcas� Django ile hiç proje geli³tirmedi§im için yap�s�na da hakim de-
§ilim fakat okuduklar�mdan anlad�§�m kadar�yla önceden bir "ana geli³tirici
ak�m�" varm�³ ve genelde geli³tirmeler bu ki³iler taraf�ndan yap�l�yor ya da
d�³ar�dan gelen katk�lar� yine bu ki³iler de§erlendiriyormu³. Fakat art�k pro-
jenin de fazlaca büyümesiyle birlikte bu süreç zorla³m�³ olacak ki farkl� roller
getirerek görevleri ve sorumluluklar� da§�tmay� tercih etmi³ler. Ayr�ca "Tech-
ninal Board" gibi komitelerin de kurulaca§�n� belirtmi³ler. Anlayaca§�z art�k
Django geli³tirme süreci daha sistematik bir ³ekilde i³leyecek.
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Yeni yönetim ³ekliyle ilgili detaylara konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�
üzerinden ula³abilirsiniz.

5 Unicode 13.0.0 sürümü yay�nland�

Ayn� zamanda uygulamalar üzerinde kulland�§�m�z "emoji"lerin de standard�
olan Unicode standard�n�n 13.0 sürümü yay�nland�. Baz� de§i³iklikler ³u ³e-
kilde:

� 5.930 yeni karakter eklemesiyle birlikte art�k Unicode toplam 143.856
karakter bar�nd�r�yor,

� 55 yeni "emoji" eklenmi³. Yeni emojilere bu adresten göz atabilirsiniz.

6 Next.js kütüphanesinin 9.3 sürümü yay�nland�

� Yeni nesil statik site olu³turma deste§i,

� Ön-izleme modu,

� Global stillendirme için gömülü SASS deste§i (.scss),

� Komponent baz�nda stillendirme için SASSModül deste§i (.module.scss),

� 404 sayfalar� için otomatik statik optimizasyon,

� Tüm runtime sadece 32 kB,

� Toplulukla ilgili tart�³malar art�k GitHub Discussions üzerinde olacak.

Özelliklerin detaylar� için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabi-
lirsiniz.
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7 Visual Studio Code �ubat 2020 (v1.43) sürümü
yay�nland�

�ekil 1: Visual Studio Code editörünün �ubat 2020 sürümüyle birlikte gelen
özellikler

8 Di§er Haberler

� Korona virüsü nedeniyle ertelenen konferanslar ve etkinlikler:

� PHPKonf �stanbul yaz aylar�na ertelendi. Yeni tarihler ilerleyen
haftalarda duyurulacak.

� Apple, WWDC20 etkinli§ini yaz aylar�na erteledi.

� Angular Turkey etkinli§ini ileri bir tarihe erteledi.

� Atlassian, Syndney o�sini kapatt� ve bir sonraki duyuruya kadar evden
çal�³ma düzenine geçtiklerini duyurdu.

� Microsoft SMBv3'de kritik bir güvenlik aç�§� ke³fedildi.

� Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan ayr�ld�.

� GitHub CEO'su, sunucular�n�n bir k�sm�n� Folding@Home projesi için
ay�rd�§�n� duyurdu.

� Net�ix, kendi geli³tirdi§i AV1 encoder ve decoder'i aç�k kaynak olarak
yay�nlad�. GitHub Deposu
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� Amazon, AWS HTTP APIs hizmetini beta'dan ç�kard�.

� InfoQ sitesi, JavaScript ve Web Geli³tirme Trendleri 2020 raporunu
yay�nlad�.

� Microsoft, .NET Core Uninstall Tool arac�n� tan�tt�.

� Silverlight aç�k kaynak olarak geri döndü: OpenSilver.

� Google: "WebAssembly, internet proxy'lerine geni³letilebilirlik kazan-
d�r�yor".

� Rust programlama dilinin 1.42.0 sürümü duyuruldu.

� GCC 9.3 sürümü yay�nland�.

� react-query v1.0.27 sürümü ç�kt�.

� Memcached 1.6.0 sürümü ç�kt�.

� Ionic CLI 6.2.1 sürümü ç�kt�.

9 Lisans
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BY-NC-SA 4.0) ile lisanslanm�³t�r.

7

https://aws.amazon.com/tr/blogs/compute/building-better-apis-http-apis-now-generally-available/
https://www.infoq.com/articles/javascript-web-development-trends-2020/
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-the-net-core-uninstall-tool-1-0/
https://www.opensilver.net/announcements/introducing-opensilver.aspx
https://opensource.googleblog.com/2020/03/webassembly-brings-extensibility-to.html?m=1
https://opensource.googleblog.com/2020/03/webassembly-brings-extensibility-to.html?m=1
https://blog.rust-lang.org/2020/03/12/Rust-1.42.html
https://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2020-03/msg00006.html
https://github.com/tannerlinsley/react-query/blob/master/CHANGELOG.md#1027
https://github.com/memcached/memcached/wiki/ReleaseNotes160
https://github.com/ionic-team/ionic-cli/releases/tag/%2540ionic%252Fcli%25406.2.1
https://erenhatirnaz.github.io
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

	Microsoft, Visual Basic'i artık gelistirmeyecegini duyurdu
	Twitter, Gelistirici Yönergelerini akademik arastırmaları daha iyi desteklemek için güncelledi
	Bootstrap 5 ile gelecek bazı özellikler belli oldu
	Django yönetim seklini degistirdi
	Unicode 13.0.0 sürümü yayınlandı
	Next.js kütüphanesinin 9.3 sürümü yayınlandı
	Visual Studio Code Subat 2020 (v1.43) sürümü yayınlandı
	Diger Haberler
	Lisans

