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< Önceki Gündem | 30 Mart - 5 Nisan 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 Chromium tabanl� taray�c�larda form elemanla-
r�n�n varsay�lan görünümü de§i³iyor

Microsoft'un yeni Edge taray�c�s�n�n ve Google'�n Chrome taray�c�s�n�n da
kulland�§� Chromium aç�k kaynakl� taray�c�s�n�n bu hafta blogunda yay�nla-
nan yaz� ile art�k form kontrollerinin i³letim sistemi de§i³meksizin ayn� görü-
nece§i duyuruldu. Sorunun ne oldu§unu anlamak için web geli³tirme yapm�³
ki³ilerin mutlaka bir dönem kulland�§� belki hala daha kullan�yor oldu§u
"reset.css" dosyas�n� hat�rlatmak isterim. Hat�rlamayan ya da bilmeyenler
için bu dosya i³letim sistemi ve taray�c�lardan kaynaklanan stil farkl�l�kla-
r�n� temizleyen bir css dosyas�. Sayfaya önce bu css dosyas� eklenir, daha
sonra kendi özel css dosyalar�m�z eklenirdi ki sayfam�z tüm taray�c�larda ve
i³letim sistemlerinde ayn� gözüksün. Modern web dünyas�nda eskisi kadar
ihtiyaç duymasak da Google Chromium ve Microsoft Edge tak�mlar� bunu
dert edinmi³ler.

Google'�n Chromium tak�m� ve Microsoft'un Edge tak�m�n�n birlikte ça-
l�³mas� sonucu olu³mu³ bu yeni form elemanlar� tasar�mlar� Edge taray�c�-
s�n�n son sürümünde kullan�lm�³ fakat Chrome'un 81 numaral� sürümünde
deneysel olarak kullan�ma aç�lacakm�³. Chrome 81'de bu tasar�ma geçmek
için: chrome://�ags/#form-controls-refresh özelli§ini akti�e³tirmek yeterli
olacak deniyor.

gorseller/chromium-focus-ring.gif

Ayn� zamanda taray�c�daki ba§lant� ve objeler üzerinde gezinmek için
kullanabildi§imiz TAB tu³uyla birlikte ortaya ç�kan "focus halkas�" (focus
ring) de yenilenmi³. Daha görünür olmas� için siyah renk ve beyaz çerçeve
tercih edilmi³. Yine de baz� durumlarda görünmez olabilece§i söylenmi³.

Yap�lan di§er de§i³iklik ve yeniden tasar�mlar için konu ba³l�§�na ekledi-
§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.
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�ekil 1: (SOL): Chrome 80 ve önceki sürümlerdeki stillendirme. (SA�):
Yeniden tasarlanan form elemanlar�.
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Sizce yeni tasar�mlar nas�l oldu? Böyle bir de§i³ikli§e gerek var m�yd�?
Yorumlar bölümünde konu³al�m.

2 GitLab, 18 tane özelli§ini aç�k kaynak yapmaya
haz�rlan�yor

Popüler uzak git sunucular�ndan biri olan GitLab, bu hafta içerisinde yay�n-
lad�klar� bir blog yaz�s� ile birlikte normalde ücretli sürümde olan 18 adet
özelli§i aç�k kaynak olan sürüme getireceklerini duyurdular. Fakat ilginç bir
yöntemle. Özellikler GitLab'in ³u 7 parças�n�n içerisinden al�nacakm�³: Plan,
Create, Verify, Release, Con�gure, Defend.

�ekil 2: Yani Monitor hariç DevOps sürecinin di§er tüm k�s�mlardan bir
³eyler aç�k kaynak olacak

�lginç bir yöntem dedim çünkü bu özellikleri aç�k kaynak yapmak için
topluluktan yard�m istiyorlar. Issue Export'dan, Web IDE'si için Web Ter-
minal'a kadar birçok konuda "gelin bunlar� birlikte aç�k kaynak yapal�m"
diyorlar. Konu ba³l�§�na ekledi§im blog yaz�s�nda aç�k kaynak yapmak is-
tedikleri her özellik için aç�lan issue sayfalar�n�n linklerini vermi³ler. �lgili
issue sayfalar�nda yap�lacaklarla ilgili bilgiler vermi³ler. Böylece insanlar da
o konularla ilgili yard�m edebiliyor.

Sonuçta GitLab'�n ücretli sürümünün kaynak kodlar�na eri³imi olan on-
lar ve do§al olarak oradan kendileri de aç�k kaynak hale getirebilirler ilgili
parçalar� (içerdeki kod yap�s� hakk�nda bilgim yok tabii). Topluluktan yar-
d�m istemeleri bana biraz tuhaf geldi. Neyse yine de bizim i³imize yarayacak
³eyler oldu§u için fazla kurcalamayay�m :).
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3 Eclipse, VSCode alternati� IDE'sini aç�k kaynak
olarak duyurdu: Eclipse Theia

Daha çok Java için IDE'si olmakta tan�nan ama ba³ka çözümleri de bulunan
Eclipse Foundation, bu hafta içerisinde yeni hem bulutta hem de masaüs-
tünde çal�³abilen IDE'sini aç�k kaynak olarak tan�tt�.

Proje asl�nda 2016 y�l�nda Ericsson ve TypeFox �rmalar� taraf�ndan ba³-
lat�lm�³ fakat zamanla Eclipse Foundation gibi birçok �rman�n katk�lar�yla
bu hale gelmi³. Proje ³u an Eclipse Foundation alt�ndaki Eclipse Cloud De-
velopment Tools Working Group (ECD WG) taraf�ndan devam ettiriliyor.
Ayn� zamanda aç�k kaynakta oldu§u için toplulu§un katk�lar�na aç�k. Ayn�
zamanda Google Cloud, RedHat, Arduino, IBM gibi �rmalar da projeye katk�
yapm�³lar.

Eclipse'in duyuru yaz�s�nda VSCode eklentilerini de bu IDE'de çal�³t�ra-
biliyorsunuz diyor fakat ben denemedim. Ayn� yaz�da Eclipse Theia ile VS
Code aras�ndaki farklar olarak ³u üç madde s�ralanm�³:

� Theia'n�n mimarisi daha modüler ve özelle³tirmelere daha uygun.

� Theia hem masaüstünde hem de bulutta çal�³abiliyor.

� Theia topluluk-destekli ve Eclipse Foundation'�n ba§�ms�z yönetimi ta-
raf�ndan geli³tiriliyor.

Son maddeyi ben de tam anlamad�m. VS Code'da zaten aç�k kaynak
oldu§u için topluluk katk� yapabiliyor ve Microsoft sürümlerini yay�nl�yor.
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Büyük ihtimal yanl�³ anlam�³ ve çevirmi³ olabilirim. E§er yanl�³ anlam�³san,
yorumlar bölümünde beni düzeltmekten kendinizi geri koymay�n.

IDE'nin masaüstü uygulamas� Electron tabanl� ve uzaktaki sunucu ile
JSON-RPC mesajlar�n� HTTP ya da WebSocket üzerinden ileterek çal�³�yor.
Ben docker kullanarak kendi bilgisayar�ma kurdum ve biraz kurcalad�m. E§er
siz de denemek isterseniz bilgisayar�n�za Docker kurduktan sonra a³a§�daki
komutu açmak istedi§iniz proje dizinindeyken çal�³t�rabilirsiniz (yaln�z dosya
kaydetme k�sm�nda izinlerle ilgili bir hata veriyor, pek u§ra³amad�m çözmek
için):

docker run --rm -it -p 3000:3000 -v

"$(pwd):/home/project:cached" theiaide/theia↪→

Bu yaz�l�m gündemi yaz�lar�n� yazmaya ba³lad�§�mdan beri fark ettim ki
son bir y�ld�r herkes geli³tiricilere bir uzaktan geli³tirme çözümü üretmeye
çal�³�yor. Önümüzdeki birkaç senede popülerli§i daha da artacakt�r diye umu-
yorum "Cloud Development" (ya da ileride ne isim verirlerse) olay�n�n. Siz
bu konuda ne dü³ünüyorsunuz? Bu tarz çözümleri kullan�r m�yd�n�z ya da
kullan�yor musunuz? yoksa "yok arkada³ ben o kadar yenilikçi de§ilim eski
tip masaüstü uygulamas� IDE ya da metin editörümle iyiyim" diyenlerden
misiniz? yorumlar bölümünde konu³al�m.

4 Covid-19 Pandemisi, NodeJS sürüm yay�nlama
takvimini de etkiledi

Tüm dünya olarak içinde bulundu§umuz süreçten elbette yaz�l�m sektörü de
pay�n� almaya devam ediyor. Her ne kadar uzaktan çal�³maya en uygun mes-
leklerden biri bizimki olsa da, pratikte baz� ³eyler dü³ünüldü§ü gibi olmuyor.
NodeJS tak�m� da olas� sorunlar�n önüne geçmek amac�yla bu hafta sürüm
yay�nlama takvimini güncelledi. Buna göre:

� v10.x ve v12.x dallar�ndaki bir sonraki sürüm 7 Nisan tarihinde ç�ka-
cak.

� v12.x dal�ndaki minor sürüm numaralar�n�n yan�n tarihleri ertelendi:

� v12.17.0: 26 May�s 2020

� v12.18.0: 25 A§ustos 2020

� v13.x dal�nda, End of Life (hayat�n�n sonu) tarihi olan Haziran 2020'ye
kadar yeni bir sürüm yok.
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� v14.x dal�n�n ilk sürümü ise planland�§� gibi 21 Nisan 2020 tarihinde
yay�nlanacakm�³.

Tarihlerle ilgili daha detayl� bilgiler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lan-
t�ya t�klayabilirsiniz.

5 PHP 8 sürümünün yay�n takvimi belli oldu

A³a§�daki sürümlerin hepsi 2020 y�l� içerisinde ç�kacak.

Sürüm Yay�nlanma Tarihi
18 Haziran Alpha 1
2 Temmuz Alpha 2
16 Temmuz Alpha 3
27 Temmuz Feature freeze
20 Temmuz Beta 1
13 A§ustos Beta 2
27 A§ustos Beta 3
10 Eylül Relase Candidate 1
24 Eylül Relase Candidate 2
8 Ekim Release Candidate 3
22 Ekim Release Candidate 4
5 Kas�m Release Candidate 5
19 Kas�m Release Candidate 6
3 Aral�k Genel Eri³ilebilirlik (Final)

6 Safari 13.1 ile gelen yenilikler

Geçti§imiz haftaki yaz�l�m gündemi yaz�s�nda (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/12)
Safari 13.1 ile birlikte tüm üçüncü parti çerezlerin engellenmeye ba³land�§�n�
söylemi³tim. Bu hafta ise Safari 13.1 ile birlikte gelen ve biz geli³tiricileri
ilgilendiren di§er birkaç özelli§e birlikte göz atal�m.

6.1 JavaScript iyile³tirlemeleri

Safari taray�c�s�n�n bu sürümüyle birlikte art�k replaceAll() fonksiyonu
desteklenmeye ba³land�. Yani art�k bu kullan�m Safari'de de çal�³acak:

JavaScript
1 "selam teknoseyir replace all deniyoruz".replaceAll(" ", "-");

2 // selam-teknoseyir-replace-all-deniyoruz
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Ayr�ca bu sürümle birlikte ?? operatörü de destekleniyor. Art�k de§i³-
kenlere ³u kullan�mla varsay�lan de§er atayabilece§iz:

JavaScript
1 const nullDeger = null

2 const sonuc = nullDeger ?? "varsay�lan"; // "varsay�lan"

Yani yukar�da dedik ki nullDeger isimli de§i³ken null ya da 0 ise sonuc

de§i³kenine "varsay�lan" ifadesi ata.

6.2 Web Animations API

Safari'nin bu sürümüyle birlikte eklenen bu API sayesinde art�k CSS ani-
masyonlar�n� JavaScript taraf�ndan yönetebilece§iz. Ayr�ca taray�c�n�n Web
Inspector arac�na animasyonlar� gösterebilecek "Media & Animations" k�sm�
da eklenmi³.

6.3 Async Clipboard API

W3C taraf�ndan yeni bir web standard� olarak tan�mlanan bu yeni API saye-
sinde art�k kullan�c�lar�n clipboard'lar�na asenkron olarak eri³ip, kopyalad�k-
lar� metinleri web sayfam�z içerisinde amac�m�za uygun olarak kullanabilece-
§iz. Asenkron olmas�n�n avantaj� bu i³lemler gerçekle³tirilirken web sayfam�z
t�kanmayacak. Ayn� zamanda bu yeni API ile birden fazla fark� türden içeri§i
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kullan�c�n�n panosuna gönderebilecek ve programlamasal olarak "Yap�³t�r"
i³lemi yapabilece§iz. Mesela bu sayede art�k kullan�c�n�n panosunda "http"
ile ba§layan bir ifade varsa bunu txtSiteUrl metin kutusuna "Yap�³t�r" gibi
i³lemleri yapabilece§iz.

6.4 Sources Sekmesi

Taray�c�n�n Web Inspector arac�na yeni eklenen bu sekme asl�nda ön-
ceki Resources ve Debugger sekmelerinin birle³tirilmi³ ve iyile³tirilmi³ hali.
Üstelik art�k yeni JavaScript Breakpoint'leri ile debug yapma özelli§ine de
sahip.

Safari 13.1 sürümüyle gelen ve biz geli³tiricileri ilgilendiren di§er özellik
ve de§i³iklikler için mutlaka konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayarak,
ilgi sayfay� incelemeyi unutmay�n.
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7 StackOver�ow'a karanl�k mod özelli§i beta olarak
geldi

Ba³l�§� okuyunca ben de sizin gibi "�imdiye kadar nas�l olmaz bu?!"
dedim ama yokmu³ ve bu hafta eklenmi³. Asl�nda çe³itli eklentiler ile zaten
biz karanl�k mod yapabiliyorduk ama sitenin kendinden desteklemesi daha iyi
oldu. Bugüne kadar olmamas� ba³l� ba³�na saçmal�k zaten. Neyse geç olsun,
güç olmas�n diyelim.

Temay� akti�e³tirmek için User Preferences sayfas�n� aç�n ve "Theme"
k�sm�ndan istedi§iniz temay� seçin ve i³te! Art�k geceleri StackOver�ow'a
girince far görmü³ tav³an gibi bakmayacaks�n�z ekrana :)
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8 Google aç�k kaynak projeleri için kod arama say-
fas�n� açt�

Google aç�k kaynak tak�m�n�n bu hafta blogunda yay�nlad�§� yaz� ile art�k
Google'�n tüm aç�k kaynak projelerinde arama yapabilece§imiz Code Search
sayfas� kullan�ma aç�ld�. Bu adresten sayfay� açarak siz de Google'�n aç�k
kaynak projeleri üzerinde dosya ya da kod aramas� yapabilirsiniz: https:
//cs.opensource.google/

Ayn� zamanda Android aç�k kaynak projesi için de bu sayfay� ziyaret
edebilirsiniz: https://cs.android.com/

9 Di§er Haberler

� Microsoft, Koronavirüs yüzünden artan Azure kullan�mlar�yla ba³a ç�k-
maya çal�³�yor.

� Google, Chroma'daki SameSite Cookie de§i³ikliklerini geçici olarak geri
ald�.

� Google servis yönetimini kolayla³t�racak yeni hizmetini beta olarak du-
yurdu: Service Directory.

� Unreal Engine Wiki kapat�ld�. Tüm wiki ar³ivi buradan indirilebiliyor.

� Go dili için mikroservis framework'ü olan Go Micro, v2.4.0 sürümünü
yay�nlad�.
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� Nim programlama dilinin 1.2.0 sürümü yay�nland�.

� Idris 2 programlama dilinin 0.1.0 sürümü yay�nland�.

� Rust programlama dilinin dokümantasyon tak�m� kapat�ld�.

� Kotlin için GraphQL kütüphanesi graphql-kotlin, 2.0.0 sürümünü ya-
y�nlad�.

� VueJS kütüphanesinin v3.0.0-alpha.11 sürümü yay�nland�.

� Android için HTTP inspector arac� Chucker, v3.2.0 sürümünü yay�n-
lad�.

� Sourcetrail arac�n�n 2020.1 sürümü yay�nland�.

� MultiCore OCaml projesi için Mart 2020 raporu yay�nland�.

� Sidekick Load Balancer arac� tan�t�ld�.

� Prisma 2.0 Beta program� duyuruldu.

� RapidFuzz kütüphanesinin 0.6.3 sürümü ç�kt�.

� simdjson kütüphanesinin 0.3 sürümü yay�nland�.

� Kubie arac� tan�t�ld�. GitHub Deposu

� Eclipse Dirigible 4.4 sürümü yay�nland�.

� Cortex v1.0 sürümü yay�nland�.

� dapr v0.6.0 ç�kt�.

� libgit2 v1.0.0 ç�kt�.

� sctructure v2.0.0 ç�kt�.

� SpaceVim v1.4.0 ç�kt�.
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10 Lisans
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