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< Önceki Gündem | 4-10 May�s 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 GitHub, Satellite 2020 etkinli§ini gerçekle³tirdi

Geçti§imiz y�llarda Microsoft taraf�ndan sat�n al�nan GitHub, geçti§imiz
hafta içerisinde Satellite 2020 etkinli§ini sanal olarak gerçekle³tirdi. Etkin-
likte duyurulan yeniliklere birlikte göz atal�m.

1.1 GitHub Discussions

�ekil 1: Örnek bir discussions sayfas� için buray� ziyaret edebilirsiniz: https:
//github.com/zeit/next.js/discussions

Yaz�l�m geli³tiriciler olarak s�kl�kla tak�ld�§�m�z konularda yard�m alma
ihtiyac�m�z oluyor. Uzun bir zamand�r bu ihtiyac�m�z� StackOver�ow üze-
rinde gideriyorduk. Zaman zaman alternati�eri ç�ksa da StackOver�ow ka-
dar tutmad� fakat art�k yaln�z de§il. GitHub, Discussions özelli§i ile do§rudan
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StackOver�ow'u hedef al�yor bence. Herkese aç�k depolar için yak�nda beta
olarak aç�lacak bu özellikle art�k GitHub üzerinde proje sayfalar�nda da il-
gili projeyle ilgili sorular sorup, çözümü yazan ki³ilerin mesajlar�n� çözüldü
olarak i³aretleyebilece§iz. Önceden beri issue sistemi zaten vard� fakat bu
discussions ile art�k StackOver�ow'daki gibi sorular sorabilece§iz. GitHub ve
StackOver�ow aras�nda ortaya ç�kan bu rekabet nereye varacak.

1.2 GitHub Codespaces

Yaz�l�m gündemi yaz�lar�n� takip edenler bu ismi mutlaka hat�rlayacaklar-
d�r. Evet, bir önceki gündem yaz�s�ndan hat�rl�yorsunuz. Microsoft, "Visual
Studio Online" olan cloud tabanl� geli³tirme çözümünün ismini "Visual Stu-
dio Codespaces" olarak de§i³tirmi³ti (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/17). Ne
tesadüftür ki bir ba³ka Microsoft �rmas� da ayn� isimde özellik tan�t�yor :).
Ço§unuzun da anlad�§� üzere art�k GitHub üzerinden tek bir t�klama ile cloud
tabanl� geli³tirme ortam�m�z� aya§a kald�rabilece§iz. Henüz limitli aç�k beta
sürecinde ücretsiz olarak kullan�labilen bu özellik herkese aç�ld�§�nda kendine
özel bir ücretlendirme ile gelecekmi³. Muhtemelen geçen hafta duyurdu§um
"Visual Studio Codespaces"deki �yatlarla ayn� olacakt�r. GitHub'daki nor-
mal basit dosya düzenleme özelli§i ücretsiz kalmaya devam edecek tabii ki.
Limitli aç�k beta için ba³vuru yapm�³t�m fakat henüz onay gelmedi§i için de-
tayl� bir ³eyler yazam�yorum. Sizler de konu alt ba³l�§�na t�klayarak özelli§in
sunum sayfas�na eri³ebilir, aç�k beta için ba³vuru yapabilirsiniz. Onay al�p,
deneme imkan�n�z olursa deneyimlerinizi yorumlar bölümünde payla³maktan
kendinizi geri koymay�n.
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1.3 GitHub Codescanning ve Secret Scanning

Geçti§imiz senenin yaz�l�m gündemi yaz�lar�n�n birinde (bkz: Yaz�l�m Gün-
demi - 10) GitHub'�n Semmle isimli kod analizi çözümü sunan bir ³irketi sa-
t�n ald�§�n� haber yapm�³t�m ve "GitHub bunu mutlaka kullan�r bir ³ekilde"
demi³tim. �³te o kullan�mlar geçti§imiz hafta duyuruldu. Art�k GitHub'a
yükledi§imiz kodlar üzerinde güvenlik aç�klar� ve za�yetler için otomatik-
le³tirilmi³ süreçler içeren 2 ürün var. Henüz ikisi de beta sürecinde olsa da
incelemeye de§er.

� GitHub Code scanning ile herkese aç�k depolar�m�z üzerinde potansiyel
güvenlik aç�klar�na yönelik taramalar yapabiliyor ve bunu CI/CD gibi
süreçlerin bir parças� yapabiliyoruz. Yani "ben git push yapt�§�mda
otomatik olarak taramalar� yap" diyebilece§iz. Olas� güvenlik sorunla-
r�na kar³� uyar� bildirimleri gönderen bu servis, arka planda GitHub
taraf�ndan geli³tirilen CodeQL motorunu kullan�yor. Projeleriniz için
beta ba³vurusunda bulunmak için bu sayfay� ziyaret edebilirsiniz.

� Secret scanning ise GitHub'da 2018'den beri olan bir özellik fakat art�k
private depolar�n�z için de kullanabileceksiniz. Ne kadar dikkat etsek de
bazen bo³ta bulunup kodlar içerisinde olmamas� gereken bir ³ifreyi ya
da gizli bir anahtar� unutabiliyoruz. Bu da haliyle güvenlik sorunlar�na
yol aç�yor. �³te secret scanning tam da bu sorunu çözmeye yönelik
bir özellik. Projelerinizde ³ifreye ya da gizli anahtara benzer metinsel
ifadeler gördü§ünde sizi uyar�yor ve yapman�z gerekenler hakk�nda bilgi
veriyor.
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GitHub'�n bu mecburiyetten dolay� sanal olarak düzenledi§i Satellite
2020 etkinli§inde duyurulan belli ba³l� özellikler bu ³ekildeydi. Etkinli§in
toplam 12 saatlik kayd� YouTube üzerinde mevcut, buraya t�klayarak ilgili
videoya eri³ebilirsiniz.

Gördü§ünüz gibi GitHub yaz�l�m geli³tirme ekosisteminin her alan� için
bir çözüm üretmeye devam ediyor. Elbette ço§u geli³tirici için GitHub'da
tüm i³lerini halledebilmek çok büyük bir kolayl�k olacakt�r ama ben Git-
Hub'�n sektördeki konumundan da dolay� giderek tekelle³ti§ini dü³ünmeye
ba³lad�m. Elbette bir �rma aç�s�ndan bakt�§�m�zda mü³terilerini ba³ka �r-
malar�n ürünlerini kullanmak zorunda b�rakmadan, kendi bünyesi içerisinden
çözümler sunmak istemesi çok do§al fakat ben ³ahsen yaz�l�m geli³tirmeyle
ilgili her ³eyimi GitHub'a emanet etmek istemezdim. Bunun için de hakl�
nedenlerim oldu§unu dü³ünüyorum. Geçmi³te Amerika'n�n ambargo uygu-
lad�§� ülkelerdeki geli³tiricilerin hesaplar�n� nas�l kilitlediklerini ve kodlar�na
resmen el koyduklar�n� hep birlikte görmü³tük (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 3).
Elbette tüm karar�n�z� olas� bir "ambargo" karar�na göre vermek mant�kl�
de§il fakat Levent Abi'nin sözünü tekrar hat�rlatmak istiyorum: "/Cloud
dedi§in ba³kas�n�n bilgisayar�d�r. Gün gelir de 'sana hizmet vermiyorum kar-
de³im' derse yapabilece§in bir ³ey yok/". Bu konuda siz ne dü³ünüyorsunuz?
GitHub'�n bu kadar büyümesi ve yeni hizmetler sa§lamas� sizi endi³elen-
diriyor mu? Yoksa bu yönde çekinceleriniz yok mu? Yorumlar bölümünde
konu³al�m.

2 Microsoft'un GitHub hesab� hacklendi

BleepingComputer sitesinin geçti§imiz hafta yay�nlad�§� habere göre "Shiny
Hunter" rumuzlu hacker, Microsoft çal�³anlar�ndan birinin GitHub hesab�n�
hackleyerek, private (herkese aç�k olmayan) depolara eri³im sa§lad�§�n� ve
500GB'dan daha fazla büyüklükte veri çald�§�n� iddia etti. Haftan�n ilerleyen
günlerinde ise bir Microsoft çal�³an�ndan olay�n gerçek oldu§unu ö§rendik.

Hacker ilk bu verileri yer alt� forumlar�nda satmay� dü³ünmü³ olsa da,
sonradan ücretsiz olarak s�zd�rmay� tercih etmi³ gibi gözüküyor. Bleeping-
Computer sitesinin inceledi§ine göre s�van private repolar�n içinde Micro-
soft'u zora sokacak derecede projelerin kodlar� yok. Ço§unlukla gizlilik ge-
rektirmeyen kodlar, kod örnekleri, test projeleri ve e-kitaplar�n yer ald�§�
söyleniyor. Zaten bu yüzden de pek fazla ses getirmedi bu olay ve çok az
konu³uldu.
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�ekil 2: Hacker'�n payla³t�§� ekran görüntüsündeki tarih bilgilerinden olay�n
28 Mart günü gerçekle³ti§i ortaya ç�k�yor.

3 Facebook SDK kütüphanesindeki bir hata, popü-
ler iOS uygulamalar�n�n çökmesine yol açt�

Günümüzde birçok mobil uygulama ve web sitenin aç�l�³ ekranlar�nda çok
s�k "Facebook ile giri³ yap", "Twitter ile kay�t ol" tarz� alternatif kimlik
do§rulama yöntemlerini görüyoruz. Biz yaz�l�m geli³tiriciler olarak bu tarz
özellikleri yine ilgili sosyal medya sitesinin sa§lad�§� Software Development
Kit'ler (SDK) arac�l�§�yla uygulamalar�m�za ya da web sitelerimiz ekliyoruz.
Geçti§imiz hafta içerisinde de Facebook'un sa§lad�§� SDK paketinin iOS sü-
rümünde ç�kan bir hata, bu paketi kullanan popüler iOS uygulamalar�n�n
aç�l�rken çökmesine yol açt�. Bu uygulamalar aras�nda Spotify, TikTok ve
Pinterest gibi uygulamalar da var. "Facebook ile giri³ yap" özelli§inden fay-
dalanmayan kullan�c�lar da durumdan etkilenmi³ler.

� Konuyla ilgili Tweet

Olay hakk�nda daha detayl� bilgi için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya
t�klayabilirsiniz ya da Facebook'un iOS SDK paketinin GitHub deposundaki
³u issue sayfas�n� ziyaret edebilirsiniz. Uygulama geli³tiren arkada³lar�n Fa-
cebook SDK ile olan ba§lar�n� tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ederim.
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4 Flutter 1.17 ve Dart 2.8 sürümleri yay�nland�

Google taraf�ndan geli³tirilen platformlar-aras� (cross-platform) uygulama
geli³tirme framework'ü Flutter ve programlama dili Dart, geçti§imiz hafta
içerisinde yeni sürümlerini yay�nlad�lar. Birbiriyle ili³kili iki teknoloji oldu§u
için birlikte de§erlendirmek istedim.

Flutter 1.17 ile birlikte gelen baz� yenilik ve de§i³iklikler:

� Mobil performans ve boyut iyile³tirmeleri: Hiçbir ³ey yapma-
dan sadece uygulaman�z�n Flutter sürümünü 1.17'ye yükselterek bile
daha h�zl� animasyonlar, daha küçük uygulama boyutlar� ve daha az
bellek kullan�mlar� elde edebiliyorsunuz. Flutter tak�m�n�n iddias�na
göre %40 oran�nda CPU/GPU kullan�m�nda azalma ve uygulama bo-
yutunda %18.5'lik bir azalma oluyor. Flutter'�n örnek Flutter Galery
uygulamas� bu sürüm de§i³ikli§iyle birlikte 9.6MB'dan 8.1MB'a dü³-
mü³.

� iOS için Metal deste§i, %50'lik bir performans iyile³tirmesi

sa§l�yor: OpenGL gibi bir gra�k kütüphanesi olan ve Apple taraf�n-
dan geli³tirilen Metal, art�k Flutter'�n iOS taraf�nda varsay�lan olarak
kulland�§� gra�k kütüphanesi haline gelmi³. Apple taraf�ndan geli³ti-
rilmesinden dolay� da iOS i³letim sisteminde iyi performansla çal�³a-
biliyor. Art�k Flutter ile geli³tirdi§imiz uygulamalar�n gra�k i³lemleri
öncekine göre daha h�zl� gerçekle³ecek.

� Material tasar�ma sahip yeni widget'lar: NavigationRail, DatePicker.
Do§rudan Google Material Design tak�m� taraf�ndan tasarlanan bu yeni
widget'lar art�k Flutter 1.17 ile emrinize amade.

gorseller/flutter1-17-navigationrail.gif

gorseller/flutter1-17-datepicker.gif

Dart programlama dili kendi içerisinde pub isimli bir paket yöneticisi
(ba§�ml�l�k yöneticisi) ile birlikte geliyor. Geçti§imiz hafta yay�nlanan Dart
2.8 sürümüyle de Dart tak�m�n�n bu paket yöneticisini daha iyile³tirmeye
yönelik çal�³malar yapt�§�n� görebiliyoruz. �öyle ki:

� * pub get komutunda h�z iyile³tirmeleri*: Art�k pub.dev üzerinden pa-
ketleri daha h�zl� indirebilece§iz. Flutter tak�m� örnek veri olarak Flut-
ter 1.12 sürümünde flutter create komutunun 6.5 saniye sürdü§ünü,
fakat art�k Dart 2.8'de bunun sadece 2.5 saniye sürdü§ünü belirtmi³.
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� *Yeni komut =pub outdated *: Bu yeni komut sayesinde art�k eski
sürümde kalm�³ kütüphaneleri daha kolay tespit edebilecek ve sürümler
aras� geçi³ler için daha fazla bilgi edinebileceksiniz.

Flutter 1.17 ve Dart 2.8 ile birlikte gelen di§er özellik ve de§i³iklikler için
konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�lara t�klayabilirsiniz.

5 Firefox 76 ile gelen yeni özellikler

Popüler web taray�c�lardan biri olan Mozilla Firefox, geçti§imiz hafta içeri-
sinde 76.0 numaral� sürümünü yay�nlad�. Bu sürümle birlikte gelen ve biz
geli³tiricileri ilgilendiren yeni özelliklerin birkaç�na birlikte bakal�m.

5.1 Debug yaparken dizini tamamen görmezden gelme

Her ne kadar ço§umuz hata ay�klama (debug) için printf, echo, console.log
gibi komutlar� kullansak da taray�c�lar�n sa§lad�§� Debugger özelli§i baz� du-
rumlarda daha i³e yarar olabiliyor. Bu durumlarda da genellikle sadece proje
klasörünüzün içerisindeki dosyalar� debug etmek, oradaki olaylara bakmak
isterseniz. �³te Firefox 76 ile birlikte gelen "blackboxing" özelli§i ile bu müm-
kün. Debugger panelinin, Sources sekmesinden bir dizin seçip "bu dizin

içindeki tüm dosyalar� görmezden gel (ignore)" ya da "bu dizin haricindeki

tüm dizinleri görmezden gel" diyebilece§iz.
gorseller/firefox76-dizin-gormezden-gel.gif

5.2 Audio Worklets

Firefox 76 ile birlikte gelen bu yeni API sayesinde taray�c� üzerinde arka
planda ses i³leme süreçleri i³letebilece§iz. Aç�kcas� benim de çok yabanc� ol-
du§um bir alan fakat ilgili arkada³lar alt konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya
t�klayarak detayl� dokümantasyon yaz�s�na ula³abilirler.

5.3 Developer Edition için: CSS Uyumluluk Paneli

Bildi§iniz gibi Mozilla, Firefox'un bir de pre-release kanal� olarak Developer
Edition sürümünü kullan�ma sürüyor. Bu sürümde genelde sonraki Firefox
sürümlerinde olan özellikler önceden geli³tiricilerin kullan�m�na aç�l�yor ve
test ediliyor. Bu özelliklere bir yenisi daha eklendi. F12 ile açt�§�m�z Ge-
li³tirici Araçlar�ndaki CSS bölümüne art�k Compatibility sekmesi de ek-
lendi. Bu sekme sayesinde seçilen HTML elaman�ndaki aktif CSS özellikleri-
nin hangi taray�c�larda desteklendi§ini görebiliyoruz.
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Firefox 76 ile birlikte gelen di§er geli³tirici özellikleri için konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

6 TIOBE popüler programlama dilleri s�ralamas�n�
May�s 2020 için güncelledi

Belirli periyotlarla internetteki programlama trendlerini analiz edip bunlar-
dan programlama dilleri popülerli§ini ç�kartan TIOBE �rmas�, May�s 2020
için güncel popüler programlama dilleri s�ralamas�n� geçti§imiz hafta içeri-
sinde yay�nland�. Yeni tablo bu ³ekilde:
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Elbette bu liste sadece popülerli§e göre belirlendi§i için bizim için çok
bir anlam ifade etmiyor. Sonuçta geli³tirece§imiz yaz�l�mlarda i³imize en uy-
gun olan� hangisiyse onu tercih ediyoruz, popülerlik s�ralamas�na göre tercih
yapm�yoruz ama yine de programlama alan�yla ilgili oldu§u için gündeme
almak istedim.

Daha detayl� analizler ve interaktif gra�kler için TIOBE sitesindeki bu
sayfay� ziyaret edebilirsiniz.

7 Visual Studio Code Nisan 2020 (v1.45) sürümü
yay�nland�

8 Yakla³an Online Etkinlikler #EvdeKal

Etkinlik �smi Tarihi
Aç�k Seminer 18. Gün: Ölçeklenebilir Makine Ö§renimi
Uygulamalar�

12 May�s 14:00

Uzaktan Siber Güvenlik Yakla³�m� ve Olaylar� Monitör
Etme

12 May�s 14:00

Malware Forensics - Zararl� Yaz�l�m Tespiti 12 May�s 16:30
DevOps vs SRE 12 May�s 23:00
Siber Güvenlikte Tehdit Avc�l�§� (Threat Hunting) 13 May�s 14:00
Aç�k Seminer 19. Gün: Watson APIs, Chatbot and VR
Implementations

13 May�s 14:00

Yaz�l�mc� Bulu³mas� {MaviDurak-IO} 13 May�s 21:15
Devam� sonraki sayfada
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Önceki sayfadan devam ediyor
Etkinlik �smi Tarihi
Node.js ile Uygulama Geli³tirme 13 May�s 21:15
AWS suspicious activity monitoring with humio 13 May�s 22:00
Aç�k Seminer 20. Gün: Microsoft Yapay Zeka Servislerine
Genel Bak�³

14 May�s 14:00

.NET Core ile RESTful API Design 15 May�s 22:00
FaaS - Serverless (AWS Lambda) Problemleri ve Çözüm-
leri

15 May�s 23:00

Kubernetes Hands-On no.3: Volume And Con�guration
Management

17 May�s 13:30

9 Di§er Haberler

� �ngiltere, COVID-19 takibi için geli³tirdi§i mobil uygulamalar�n kod-
lar�n� aç�k kaynak hale getirdi.

� Avustralya, COVIDSafe uygulamas�n�n kodlar�n� aç�k kaynak hale ge-
tirdi.

� GitHub, Covid-19 süresinde geli³tiricilerin üretkenlikleriyle ilgili bir
analiz raporu yay�nlad�.

� Microsoft, Yapay Zeka ile ilgilenenler için yeni Python e§itim serisini
duyurdu.

� Microsoft, Yeni Zelanda'da veri merkezi kurmay� planlad�§�n� aç�klad�.

� AWS, EC2 hizmetinin �yatlar�n� dü³ürdü§ünü aç�klad�.

� Backblaze, B2 Bulut Depolama çözümünün art�k AWS S3 API'leri ile
uyumlu oldu§unu duyurdu.

� GCC 10.1 sürümü yay�nland�. Detayl� Yaz�

� Unreal Engine 4.25 sürümü yay�nland�.

� Rust programlama dilinin 1.43.1 sürümü yay�nland�.

� Racket programlama dilinin v7.7 sürümü yay�nland�.

� Bolt programlama dilinin 1.0 sürümü yay�nland�.
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https://kommunity.com/bilge-adam-teknoloji/events/nodejs-ile-uygulama-gelistirme-d4055b37
https://kommunity.com/devops-turkiye/events/aws-suspicious-activity-monitoring-with-humio-f70d68e0
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-20-gun-microsoft-yapay-zeka-servislerine-genel-bakis-2a911429
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-20-gun-microsoft-yapay-zeka-servislerine-genel-bakis-2a911429
https://kommunity.com/dotnet-istanbul/events/net-core-ile-restful-api-design-fe171c15
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/ramazan-ozel-7-faas-serverless-aws-lambda-problemleri-ve-cozumleri-5888dd48
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/ramazan-ozel-7-faas-serverless-aws-lambda-problemleri-ve-cozumleri-5888dd48
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/kubernetes-hands-on-3-volume-and-configuration-management-2547c2f3
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/kubernetes-hands-on-3-volume-and-configuration-management-2547c2f3
https://github.com/nhsx
https://www.dta.gov.au/news/dta-publicly-releases-covidsafe-application-source-code
https://www.dta.gov.au/news/dta-publicly-releases-covidsafe-application-source-code
https://github.blog/2020-05-06-octoverse-spotlight-an-analysis-of-developer-productivity-work-cadence-and-collaboration-in-the-early-days-of-covid-19/
https://www.zdnet.com/article/microsoft-our-new-free-python-programming-language-courses-are-for-novice-ai-developers/
https://www.zdnet.com/article/microsoft-our-new-free-python-programming-language-courses-are-for-novice-ai-developers/
https://news.microsoft.com/en-nz/2020/05/06/aotearoa-disclosure/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-price-reduction-for-ec2-instance-saving-plans-and-standard-reserved-instances/
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-b2-s3-compatible-api/
https://gcc.gnu.org/pipermail/gcc-announce/2020/000163.html
https://gcc.gnu.org/gcc-10/changes.html
https://www.unrealengine.com/en-US/blog/unreal-engine-4-25-released
https://blog.rust-lang.org/2020/05/07/Rust.1.43.1.html
https://download.racket-lang.org/v7.7.html
https://github.com/mukul-rathi/bolt/releases/tag/1.0


� Anvil, Runtime Engine arac�n� aç�k kaynak hale getirdi. GitHub De-
posu

� Merkesizle³tirilmi³ uygulama geli³tirme ve ölçekleme için yeni bir araç
kutusu duyuruldu: Textile Hub.

� Go ile yaz�lm�³ web sunucusu Caddy'nin v2.0.0 sürümü yay�nland�.

� TileDB 2.0 sürümü yay�nland�.

� Beekeeper Studio v1.2 sürümü yay�nland�.

� Lite metin editörünün 1.03 sürümü yay�nland�.

� C++ oyun kütüphanesi EnTT 3.4.0 sürümü yay�nland�.

� Kubernetes IDE'si Lens, v3.4.0 sürümünü yay�nlad�.

� Platformlar-aras� terminal arayüzü kütüphanesi LTUI v1.7 sürümünü
yay�nlad�.

� OpenAPIGenerator v7.7 sürümü yay�nland�.

� StellarGraph 1.0 sürümü yay�nland�.

10 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/18 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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https://anvil.works/blog/open-source
https://github.com/anvil-works/anvil-runtime
https://github.com/anvil-works/anvil-runtime
https://blog.textile.io/announcing-the-textile-protocol-hub/
https://blog.textile.io/announcing-the-textile-protocol-hub/
https://github.com/caddyserver/caddy/releases/tag/v2.0.0
https://medium.com/tiledb/tiledb-2-0-and-the-future-of-data-science-929cdcfe95ed
https://www.beekeeperstudio.io/blog/release-1.2
https://github.com/rxi/lite/releases/tag/v1.03
https://github.com/skypjack/entt/releases/tag/v3.4.0
https://github.com/lensapp/lens/releases
https://github.com/tboox/ltui/wiki/LTUI-v1.7-released,-A-cross-platform-terminal-ui-library-based-on-Lua
https://github.com/tboox/ltui/wiki/LTUI-v1.7-released,-A-cross-platform-terminal-ui-library-based-on-Lua
https://mobile.twitter.com/oas_generator/status/1258057660974329861
https://medium.com/stellargraph/stellargraph-1-0-taking-graph-machine-learning-to-a-new-level-2bd6a04fbc77
https://erenhatirnaz.github.io
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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