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TeknoSeyir'de Oku

1 Safari 13.1 ile tüm üçüncü parti çerezleri engel-
lemeye ba³lad�

Bu hafta içerisinde yay�nlanan iOS ve iPadOS güncellemeleri ile birlikte
Apple ekosisteminin varsay�lan taray�c�s� olan Safari, art�k tüm üçüncü parti
çerezleri (cookie) engelliyor. Intelligent Tracking Preventation (ITP) isimli
özelliklerindeki bu güncellemenin amac� ise kullan�c�lar�n internette gezinir-
ken takip edilmesini önlemek. Bu derece sert bir kural� uygulayan bir di§er
taray�c� ise Tor Browser. Brave Browser ise baz� istisnalar hariç di§er çerezleri
engelliyor.

�lgili de§i³iklikler Apple taraf�ndan aç�k kaynak olarak geli³tirilen taray�c�
motoru WebKit'in blog sayfas�nda duyuruldu. Yaz�da bu yolda yaln�z olma-
d�klar�n� Google taraf�ndan geli³tirilen Chrome taray�c�s�n�n da 2022 y�l� için
bu tarz bir de§i³ikli§e haz�rland�§�n� belirtmi³. Ayn� zamanda bu uygulama-
n�n standart olmas� için W3C kurumuna da ba³vuracaklar�n� belirtmi³ler.

De§i³ikli§in biz geli³tiricileri etkileyen k�sm�nda ise bizlere üçüncü parti
çerezler yerine kullanabilece§imiz 3 farkl� opsiyon sunmu³lar. Bunlar ³u ³e-
kilde:

� OAuth 2.0 Authorization

� The Storage Access API

� Popup'lar için Geçici Uyumluluk Çözümü

Fakat bu de§i³iklikler sadece çerezleri etkilemiyor. Taray�c�da baz� veri-
leri depolamak için kulland�§�m�z IndexedDB, LocalStorage ve SessionSto-
rage gibi yap�lar da etkileniyor. Art�k bu yap�lar üzerinde sadece 7 günlük
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veriler tutabilece§iz. Bunu yapmalar�ndaki amaç ise büyük ihtimal kullan�-
c�lar� takip eden servislerin çerez engellemesini bu tarz yap�lar� kullanarak
a³malar�n� istememeleri olabilir.

Bu konu hakk�nda siz ne dü³ünüyorsunuz? Safari'nin çerezlere olan bu
sert yakla³�m� siz do§ru mu? Yorumlar bölümünde konu³al�m.

2 Git 2.26 sürümü yay�nland�

En popüler versiyon kontrol sistemlerinden biri olan Git, bu hafta içerisinde
2.26 numaral� yeni sürümünü duyurdu. Bu sürüm ile birlikte gelen baz� de-
§i³ikliklere birlikte bakal�m.

2.1 Varsay�lan protokol versiyonu 2 olarak güncellendi

2018 y�l�nda Git'e Google taraf�ndan katk� sa§lanarak eklenen Git protocol

version 2 art�k varsay�lan olarak kullan�lacak. Önceki Git protokolünün baz�
ölçekleme sorunlar� vard�. Bir Git sunucusu, istemci (client) özel olarak is-
temedi§i halde tüm branch'lar, tag'lar ve di§er referanslar hakk�nda bilgi
veriyordu. �lk bak�³ta "bunda ne var" diye dü³ünebilirsiniz ama büyük çapl�
projeler için durum böyle de§il. Kullan�c� sadece master dal�yla ilgilendi§i
halde ona tüm dallar ve etiketlerle ilgili bilgi dönmesi demek fazladan birkaç
megabyte'�n harcanmas� demek ve bu da gereksiz veri tra�§i anl�m�na geli-
yor. �imdi ise büyük boyutlu depolardan daha k�sa bir sürede veri çekebiliyor
olaca§�z.

E§er Git versiyonunuzu yükseltmeye henüz haz�r de§ilseniz ve Git 2.19
üzeri bir sürüm numaras�na sahipseniz. Bu de§i³ikli§i siz de a³a§�daki komutu
çal�³t�rarak uygulayabilirsiniz:

git config --global protocol.version 2

Bu protokol versiyonu hakk�nda daha detayl� bilgi almak için bu sayfay�
ziyaret edebilirsiniz.

2.2 git sparse-checkout komutunda de§i³iklikler

Bir önceki sürüm (2.25) güncellemesiyle birlikte gelen bu özelli§i Yaz�l�m
Gündemi - 2020/03 yaz�s�nda detayl�ca anlatm�³t�k. Dolay�s�yla özelli§in tek-
nik detaylar� için önce o yaz�y� okuman�z� tavsiye ederim. Bu sürümle ise git
sparse-checkout add modu eklendi. Art�k daha kolay bir ³ekilde istedi§i-
miz klasörleri indirebilece§iz. Örnek kullan�m için:
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$ git clone --filter=blob:none --sparse git@github.com:git/git.git

$ cd git

$ git sparse-checkout init --cone

$ git sparse-checkout add t

$ git sparse-checkout add Documentation

$ git sparse-checkout list

Documentation

t

Yukar�da s�ras�yla ³u i³lemleri yapt�k:

1. github.com/git/git deposunu sparse-checkout özelli§ini kullanarak clone
edece§imizi belirttik.

2. git klasörünün içine girdik. sparse-checkout yapaca§�m�z için içi bo³.

3. sparse-checkout özelli§ini ba³latt�k.

4. t isimli klasörü uzak sunucudan indirdik.

5. Documentation isimli klasörü uzak sunucudan indirdik.

6. sparse-checkout yapt�§�m�z klasörlerin listesini yazd�rd�k.

Git 2.26 sürümüyle birlikte gelen di§er yeni özellik ve de§i³iklikler için
GitHub taraf�ndan haz�rlanm�³ ³u blog yaz�s�n� okuyabilir ya da konu ba³l�-
§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

3 TypeScript 3.9 Beta duyuruldu

Microsoft taraf�ndan geli³tirilen JavaScript üreten programlama dili TypeSc-
ript'in bu hafta içerisinde 3.9 Beta etiketli sürümü duyuruldu. Microsoft Ty-
peScript tak�m�n�n bloglar�nda yay�nlad�klar� yaz�y� inceledim fakat dile uzak
birisi oldu§um için pek bir ³ey anlad�§�m söylenemez. Bu nedenle bu sefer
de sizi konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayamaya davet ediyorum. Ty-
peScript'i ilgi alan�ma girerse, ilerleyen Yaz�l�m Gündemi yaz�lar�nda daha
detayl� de§inebilirim belki.

Henüz "Beta" sürecinde oldu§u için çal�³an projelerinizi bu sürüme geçir-
meniz tavsiye edilmez ama yine de ayr� olarak bir deneme yapmak isterseniz
³u komutu çal�³t�rarak TypeScript 3.9 Beta'y� projenize ekleyebilirsiniz:

npm install typescript@beta
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4 Google Play üzerindeki Multiplayer API deste§i
sonlan�yor

Gün geçmiyor ki bir ba³ka Google hizmeti ya da ürünü Google Mezarl�§�nda
yerini almas�n. Android için oyun geli³tirirken Google'�n geli³tiriciler için
sundu§u oyununuza çok-oyuncu (multiplayer) API deste§ini kullanabiliyor-
dunuz. Google Play üzerinden sa§lanan bu API ile birlikte arka plandaki
baz� i³ yüklerinden kurtuluyordunuz fakat 31 Mart itibariyle bu özellik art�k
çal�³mayacak. E§er sizin de Google Play markette yay�nlanm�³ ve Multip-
layer API kullanan bir oyununuz varsa bu tarihten itibaren çal�³mamaya
ba³layabilir.

Neyse ki bazen Google bir taraftan al�rken bir taraftan da yeni alterna-
ti�er koyabiliyor. Bu hafta içerisinde Google Cloud taraf�nda oyun yönetimi
için yeni bir çözüm tan�t�ld�: Game Servers. Henüz "beta" etiketiyle sunulu-
yor fakat önümüzdeki dönemlerde stabil bir sürüme de kavu³acakt�r.

5 GitHub Desktop uygulamas�n�n 2.4 sürümü ya-
y�nland�

GitHub'�n henüz sadece Windows ve Mac i³letim sistemlerini destekleyen
masaüstü yaz�l�m� 2.4 sürümüne ula³t�. Bu sürümle birlikte eklenen baz�
özellikler ³u ³ekilde:

� Proxy deste§i: Art�k GitHub Desktop uygulamas�n�n internetle olan
ba§lant�s�n� bir proxy üzerinden geçirip kullanabilece§iz.

� Issue olu³turmak için k�sayol: Repository menüsü alt�na "Create
Issue on GitHub" seçene§i eklendi ve t�klad�§�n�zda varsay�lan taray�-
c�n�z üzerinde ilgili deponun issue olu³turma sayfas�n� aç�yor.
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� Koyu tema özelli§i betadan ç�kt�: Çe³itli testler ve geri dönü³ler-
den sonra iyile³tirilen uygulaman�n koyu tema modu sonunda beta'dan
ç�kt� ve herkese aç�ld�. Ke³ke GitHub'�n web arayüzüne de gelse koyu
tema özelli§i ya da bu uygulaman�n GNU/Linux da§�t�mlar� için olan
sürümünü ç�kars�nlar o da uyar bana, gece karanl�kta çal�³�rken Git-
Hub'� aç�nca far görmü³ tav³an gibi kalmaktan b�kt�m! Zaten olma-
mas� ayr� bir saçmal�k. Ço§unlukla geli³tiricilerin kulland�§� bir web
sitesinde neden koyu tema özelli§i olmaz gerçekten anlamak çok güç.

Uygulamay� bu adres üzerinden indirebilirsiniz.

6 Di§er Haberler

� GitHub, COVID-19 salg�n�yla ilgili proje geli³tirmek isteyen geli³tiri-
ciler için rehber niteli§inde bir blog yaz�s� yay�nlad�.

� GitHub �ubat ay� sonlar�nda ya³anan kesintilerle ilgili analiz yay�n-
land�.

� GitLab, IPv6 deste§ini tamamland�.

� Spotify, yeni Podcast API'sini duyurdu.

� .NET Core Mart Güncellemeleri yay�nland�:

� .NET Core 3.1.3

� .NET Core 2.1.17

� Microsoft Visual C/C++ için uyumlu preprocessor deste§i duyuruldu.

� COVID-19 Global Hackathon 1.0 için kay�tlar ba³lad�.

� LLVM 10.0.0 yay�nland�.

� Swift programlama dilinin 5.2 sürümü yay�nland�.

� Liberica JDK 14 sürümü yay�nland�.

� Kubernetes 1.18 sürümü yay�nland�.

� Angular kütüphanesinin 9.1.0 sürümü yay�nland�.

� Kafka-on-Pulsar projesi duyuruldu. GitHub Deposu
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� Cloud için güvenlik arac� Panther aç�k kaynak olarak tan�t�ld�. GitHub
Deposu

� GraphQL için güvenlik testi araco InQL Scanner aç�k kaynak olarak
tan�t�ld�. GitHub Deposu

� OpenAPIGenerator 4.3.0 sürümü yay�nland�.

7 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/12 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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