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< Önceki Gündem | 6-12 Nisan 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 Qt, 2020 y�l� için bir yol haritas� yay�nlad� fakat
söylenmeyenler olabilir

C++ dünyas�n�n popüler platformlar-aras� (cross-platform) uygulama ge-
li³tirme framework'lerinden biri olan Qt, bu hafta içerisinde 2020 y�l� yol
haritas�n� yay�nlad� fakat KDE projesinin aç�k e-posta listesindeki baz� ifa-
deler 2020 y�l� plan�n�n söylenmeyen baz� k�s�mlar�n� aç�§a ç�kard�. Öncelikle
Qt'nin blog yaz�s� ile birlikte duyurdu§u yol haritas�na bakal�m.

� Qt Design Studio 1.5 sürümü May�s ay� içerisinde yay�nlanacak.

� Bu sürümde 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasar�mla ilgili iyile³tirilmeler
yap�lm�³, bu konularda çal�³maya devam edeceklermi³.

� Annotations deste§i: Uygulaman�n tasar�m� ve geli³tirilmesi de-
vam ederken sadece geli³tiricilerin görebilece§i notlar b�rakabile-
ce§iz. Bir nevi tasar�m ekran�ndaki yorum sat�rlar� diyebiliriz.

� Adobe XD vb. di§er araçlar için destek çal�³malar� devam ediyor-
mu³.

� Qt Creator arac�na C++20 deste§i ekleniyor.

� Python ve QML desteklerini iyile³tirmek için çal�³malar devam
ediyor.

� CMake 3.17 deste§i gelecek.

� Qt 5.15 ile birlikte yeni bir Qt for Microcontrollers sürümü de gelecek
ve tam QML deste§i sa§layacak. Qt for MCUs için araçlar üzerinde
çal�³�l�yor. Qt Design Studio yaz�l�m�na MCU deste§i gelecek.
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� Qt 1.15 sürümü May�s ay�n�n sün günlerinde yay�nlanacak. Ticari kul-
lan�m lisans� olanlar için LTS (Long-term support/Uzun-dönemli des-
tek) olacak fakat aç�k kaynak kullan�c�lar için normal bir sürüm olarak
gelecek.

� Qt Quick 3D deste§iyle gelecek.

� Metal ve Vulkan gibi gra�k API'lerini kullanabilmek için yeni
Rendering Hardware Interface gelecek.

� Qt'nin bir sonraki büyük sürümü Qt 6.0'�n bu y�l�n sonunda yay�nlan-
mas� planlan�yor.

� Qt'nin araç setindeki yaz�l�mlara Qt Marketplace entegrasyonu ekle-
mek için çal�³malar devam ediyor.

Di§er detaylar� okumak isterseniz Qt �rmas�n�n blog sitesideki ³u yaz�ya
bakabilirsiniz. Alternatif

�imdi gelelim as�l meseleye. Bu y�l�n ilk yaz�l�m gündemi yaz�lar�n�n bi-
rinde (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/05), Qt'nin 2020 y�l�na de§i³ikliklerle
girdi§ini ve bunlar aras�nda da LTS sürümlerinin sadece ücretli lisans kul-
lan�c�lar�na sunulaca§� vard�. Fakat Qt �rmas�n�n yukar�daki yol haritas�n�n
yay�nland�§� gün, KDE projesinin e-posta listesinden tüm KDE toplulu§una
"Qt, Open Source and corona" ba³l�kl� bir e-posta da gönderildi. E-posta'da
Qt ve KDE projeleri aras�ndaki bir tak�m tarihsel bilgilerden sonra geçti§i-
miz hafta Qt �rmas�n�n KDE tak�mlar�yla ile ileti³ime geçerek, "koronavirüs
salg�n�n�n yol açaca§� ekonomik sorunlar yüzünden yeni yay�nlanacak tüm
Qt sürümlerinin 12 ay süresince sadece ücretli lisans sahiplerine sunmay�"
dü³ündüklerini iddia eden ifadeler yer ald�. Bunun üzerine 9 Nisan tarihinde
bir yaz� daha yay�nlayarak ilgili bilgilerin, "Qt �rmas�n�n plan ve görü³lerini
yans�tmad�§�n�" söylediler. Konu tabii ki Reddit gibi platformlarda tart�³ma-
lara yol açt�.

C++ ve Qt ekosistemine uzak birisi olarak bu haberi do§ru yorumla-
yamayabilirim. O yüzden aram�zdaki bu alanlarda çal�³m�³ ki³ilerden gö-
rü³lerini yorumlar bölümünde belirtmelerini rica ediyorum. Qt'nin gerçekten
böyle bir karar verip vermedi§i ilerleyen haftalarda ortaya ç�kacak fakat böyle
bir karar�n aç�k kaynak topluluklar�na bölünmelere yol açaca§� ortada. Uma-
r�m Qt �rmas� kararlar�n� tekrar gözden geçirir.
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2 Firefox 75.0 ile gelen yeni özellikler

Mozilla taraf�ndan geli³tirilen Firefox taray�c�s�n�n 75.0 numaral� sürümü bu
hafta içerisinde yay�nland�. Peki bu yeni sürümle birlikte biz geli³tiricileri
ilgilendiren neler var? Gelin birkaç tanesini birlikte inceleyelim.

2.1 Tembel resim yükleme (lazy-loading)

Geçti§imiz yaz�l�m gündemi yaz�lar�ndan birinde (bkz: Yaz�l�m Gündemi -
2020/07) bu özelli§in W3C taraf�ndan onaylanm�³ bir internet standard� ol-
du§unu duyurmu³tum. �³te o özellik bu hafta Firefox'a da geldi. O yaz�y�
okumayanlar için k�saca özetlemek gerekirse: art�k a³a§�daki gibi etiketlenmi³
bir görsel sayfa aç�ld�§�nda hemen yüklenmeyecek, sadece ekranda görünür
oldu§unda yüklenecek.

HTML
1 <img src="teknoseyir.png" loading="lazy" alt="TeknoSeyir Logo"

/>↪→

Bu sayede web sayfalar�m�z hem bize hem de kullan�c�lara gereksiz tra�k
yükü olu³turmayacak.

Bu özelli§i destekleyen taray�c�lar ise ³u ³ekilde:
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�ekil 1: Kaynak: Mozilla Developer Network - https://developer.

mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/img#Browser_

compatibility
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Lazy loading özelli§i hakk�nda daha fazla bilgi almak için buraya t�kla-
yabilirsiniz.

2.2 Konsolda çoklu-sat�r modu ve an�nda sonuç görme

JavaScript ile web geli³tirme yapanlar�m�z�n adeta eli aya§� gibi olan Deve-
loper Tools arac�n�n Console k�sm�nda art�k çok-sat�rl� kod yaz�p çal�³t�rabi-
lece§iz. Bu özelli§i açmak için Console sekmesindeyken CTRL+B tu³lar�na
basman�z yeterli.

Çoklu sat�r modu aç�ld�§�nda kodlar�n�z� yazd�§�n�z yerin yan�na bir panel
daha aç�lacak. Bu panel kodlar�n�z� çal�³t�rd�ktan sonra sonuçlar�n� görece§i-
niz ekran. Art�k çoklu sat�r modunda oldu§unuz için ENTER ile kodlar�n�z�
çal�³t�ramayacaks�n�z, bunun yerine CTRL+ENTER kullanman�z gereki-
yor. Ayr�ca burada yazd�§�n�z kodlar� bir dosyaya kaydetmek istiyorsan�z da
CTRL+S tu³ kombinasyonlar�n� kullanabilirsiniz. Çok-sat�r modu hakk�nda
daha fazla bilgi için buraya t�klayabilirsiniz.

Yukar�daki ekran görüntüsünün en alt�nda bir de Array(8) ile ba³layan
bir sat�r görüyorsunuz. O ise bu sürümle birlikte gelen "Instant Evaluation"
özelli§i. Biz kodumuzu yazd�kça oras� anl�k olarak güncelleniyor ve yazd�§�-
m�z kodun sonucunu bize ön-izleme olarak sunuyor. Gayet güzel ve faydal�
bir özellik.

2.3 CSS için min(), max(), clamp() fonksiyonlar�

Bu fonksiyonlar ile art�k css taraf�nda baz� hesaplamalar yapabilece§iz. �öyle
ki:

� min(): Bir ya da daha fazla de§er al�r ve bunlar içerisinden en küçük

olan� döndürür.

� max(): Bir ya da daha fazla de§er al�r ve bunlar içerisinden en büyük

olan� döndürür.
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� clamp(): minimum, tercih edilen ve maximum olmak üzere üç de§er
al�r. E§er hesaplanan de§er minumum'dan küçükse minimum; maxi-
mum'dan büyükse maximum de§er geçerli olur. E§er hesaplanan de§er
ikisinin aras�ndaysa tercih edilen de§er geçerli olur.

Tahmin edebilece§iniz gibi bu fonksiyonlar�n hepsi responsive tasar�m
için dü³ünülmü³ ve eklenmi³ özellikler. Böylece web sitelerimizin ta-
sar�mlar�nda daha özel hesaplamalar yapabilece§iz. Fonksiyonlar hak-
k�nda detaylar ve taray�c� uyumlulu§u listesi için her fonksiyonun kendi
ba§lant�s�na t�klayabilirsiniz.

Firefox'un bu sürümüyle birlikte gelen di§er özellikler için konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

3 IntelliJ IDEA 2020.1 sürümü yay�nland�

JetBrains taraf�ndan geli³tirilen ve topluluk için ücretsiz sürümü de bulunan,
Java için geli³tirme ortam� (IDE) olan IntelliJ IDEA'n�n 2020 y�l�ndaki ilk
sürümü olan 2020.1, bu hafta içerisinde yay�nland�. Bu sürümle birlikte gelen
birkaç özellik ³u ³ekilde:

� Java 14 deste§i,

� Art�k JDK'y� direkt IDE'nin içerisinden indirip kullanabileceksiniz,

� LightEdit Modu (detaylar a³a§�da),

� Zen Modu: Distraction Free Mode (S�f�r dikkat da§�n�kl�§� modu) ve
tam ekran modunu bir araya getiren, odakl� bir ³ekilde kod yazmay�
vaad eden bir mod.

� Varsay�lan yaz� tipi JetBrains Mono olarak de§i³tirildi,
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3.1 Light Edit Mode

Yaz�l�m Gündemi yaz�lar�n� düzenli olarak takip edenler böyle bir özel-
li§in gelece§inden haberdard� :) (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/04) Haber-
dar olmayan yeni takipçiler için aç�klayal�m: JetBrains'in IDE'lerini en az
bir kez kullanm�³san�z biliyorsunuzdur ki, IDE'nin aç�lmas� ve projeyle ilgili
cache'leme i³lemlerinin yap�lmas� çok uzun sürüyordu. Art�k terminal'den sa-
dece dosya ismiyle IntelliJ IDEA'y� ça§�rd�§�n�zda IDE Light Edit modunda
aç�l�yor ve geli³mi³ bir metin editörü gibi davranarak sadece o dosyay� aç�yor.
Proje'nin geri alan�n� yüklemiyor.

�ekil 2: Light Edit modunu terminal ekran�ndan açmak zorunda de§ilsiniz.
Sa§ t�k menüsünden "Birlikte Aç" ile de açabilirsiniz.

Yaln�z bir istisna var: E§er açmak istedi§iniz dosyan�n ba§l� oldu§u proje
zaten normal modda Intellij IDEA üzerinde aç�kca, LightEdit modu aç�lmaz,
var olan proje penceresine yeni bir sekme olarak gelir.
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�ekil 3: Tekrar normal proje moduna geçmek için File menüsü içerisinden
ya da ALT+ENTER ile aç�lan menüden "Open File in Project" seçene§ini
seçebilirsiniz.

Intellij IDEA'n�n bu sürümüyle birlikte gelen di§er özellikler için a³a§�-
daki videoyu izleyebilir ya da konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabi-
lirsiniz. Ayn� ³ekilde Light Edit modunun detaylar� için de alt konu ba³l�§�na
t�klayabilirsiniz.

� Konuyla ilgili YouTube videosu
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4 Google SRE yeni kitap tan�tt�: "Building Secure
and Reliable Systems"

Google'�n Site Reliability Engineering (SRE) projesi kapsam�nda ç�kan
3.kitab� ra�arda ve çevrim içi ma§azalarda yerini ald�. Google kitab� dijital
kopyas�n� çe³itli formatlarda kendi sitesi üzerinden de da§�t�yor.

� PDF format�nda indirmek için: https://landing.google.com/sre/
static/pdf/SRS.pdf

� EPUB format�nda indirmek için: https://landing.google.com/sre/
static/pdf/srs-epub.epub

� Mobi format�nda indirmek için: https://landing.google.com/sre/
static/pdf/srs-mobi.mobi
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5 Visual Studio Code Mart 2020 (1.44) sürümü ya-
y�nland�

6 Yakla³an Etkinlik: "Aç�k Seminerler (Türkiye Aç�k
Kaynak Toplulu§u)"
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7 Di§er Haberler

� Google ve Apple, Covid-19 takibi için i³birli§i yapmaya karar verdi.
Alternatif

� ABD'de Covid-19 yüzünden COBOL programc�lar� göreve ça§�r�ld�.

� IBM, ücretsiz COBOL e§itimi vermeyi teklif ediyor.

� Git 15 ya³�nda! Geli³tirici tak�m�ndan biriyle röportaj yaz�s�.

� Docker, Compose arac�n� geli³tirmek için yeni bir aç�k topluluk olu³-
turdu: Compose Speci�cation. GitHub Organizasyon Sayfas�

� Linux Vakf�, güvenlik odakl� kernel olan SeL4'e destek oluyor.

� Mapzen aç�k kaynakl� haritalama projesi art�k Linux Vakf� alt�ndaki
Urban Computing Foundation projesi oldu.

� Amazon Elastic Container Service, art�k Amazon EFS dosya sistemle-
rini destekliyor.

� Sandboxie y�llar sonra aç�k kaynak oldu.

� WebStorm 2020.1 sürümü yay�nland�.

� NodeJS iki dalda yeni sürüm yay�nlad�:

� Node v12.16.2 (LTS)

� Node v10.20.1 (LTS)

� Go programlama dilinin 1.41.2 ve 1.13.10 sürümleri yay�nland�.

� Crystal programlama dilinin 0.34.0 sürümü yay�nland�.

� Cue programlama dilinin v0.1.0 sürümü yay�nland�.

� ASP.NET Core için Ext.NET 7.0 Preview yay�nland�.

� Kubernetes IDE'si Lens, v3.2.0 sürümünü yay�nlad�.

� Apache Flink, Stateful Functions 2.0 sürümünü yay�nlad�.

� CheerpJ 2.1 sürümü yay�nland�.

� Spring Graal Native 0.6.0 sürümü yay�nland�.

� Horray 2.0.0 sürümü yay�nland�.

� PyOxidizer 0.7 sürümü yay�nland�.
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8 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/14 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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