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< Önceki Gündem | 11-17 May�s 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 Yanl�³ ayarlanm�³ Firebase veritabanlar� binlerce
Android uygulamas�n�n kullan�c� verilerinin s�z-
mas�na yol açt�

Firebase, genelde mobil ve front-end geli³tiricileri için içerisinde veritaban�n-
dan, uygulama içi mesajla³maya kadar birçok ürünü bar�nd�ran bir Google
hizmeti. Gündeme girmesine neden olan ise sundu§u veritaban� ürünlerinin
yanl�³ kon�güre edilmesinden do§an baz� güvenlik sorunlar�. Comparitech
isimli �rma geçti§imiz haftan�n ba³�nda blog sitesinde yay�nlad�§� yaz� ile
baz� Android uygulamalar�n�n kaynak kodlar�n� açarak, içerisinden Firebase
veritaban� URL'lerini al�p kullan�c� verilerine eri³ebildiklerini aç�klad�lar.

�ekil 1: S�zan bilgiler aras�nda binlerce E-posta adresi, telefon numaras�,
parola, ad soyad ve hatta GPS verisi bile mevcut.

Comparitech Güvenlik Ara³t�rmas� Tak�m Lideri Bob Diachecko'nun aç�k-
lad�§�na göre 515.735 Android uygulamas� incelenmi³ ve bunlar�n içerisinden
4.282 uygulaman�n hassas kullan�c� verilerini s�zd�r�§�n� tespit etmi³.

Firman�n bu güvenlik aç�§�n� ortaya ç�karmak için kulland�§� ise çok basit
hiçbir yüksek teknoloji ürünü gerektirmeyen bir yöntem. �öyle ki; uygulama-
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n�n kaynak kodlar� (biliyorsunuz ki APK dosyalar� asl�nda kaynak kodlar�n
bir çe³it s�k�³t�r�lm�³ hali ve gerekli uygulamalar ile aç�labiliyorlar) içerisinde
"*.�rebaseio.com" ifadesini aramak ve bulduklar� tüm ba§lant�lar�n sonuna
".json" ekleyerek istek göndermek. E§er ilgili veritaban� yanl�³ ayarlanm�³sa
bu iste§in cevab� tüm veritaban�n�n içeri§inin JSON format�nda sunulmu³
hali oluyor. Burada hat�rlatmak laz�m ki, APK dosyan�z ³ifrelenmi³ (encryp-
ted) olsa bile veritaban�n�z�n URL'sini bir string de§i³keninde tuttu§unuz
için yine görülebiliyor.

Comparitech �rmas� 22 Nisan tarihinde bu güvenlik sorununu Google'a
bildirmi³ ve Google'da "biz geli³tiricilere yanl�³ kon�güre edilmi³ durumlar
için bildirim gönderiyoruz. Bu durum için de etkilenen uygulamalar�n geli³ti-
ricilerini bilgilendirece§iz" demi³. E§er sizin de Firebase veritaban� ürünlerini
kullanan bir uygulaman�z varsa aç�§�n olup olmad�§�n� kontrol ederek ve ilgili
dokümantasyon sayfalar�n� detayl�ca inceleyerek olas� bir güvenlik s�z�nt�s�-
n�n önüne geçebilirsiniz. Hassas verileri veritaban�nda ³ifrelenmi³ bir ³ekilde
tutman�n ne kadar önemli oldu§unu bir kez daha anlam�³ olduk.

2 Deno 1.0 yay�nland�

Gün geçmiyor ki yeni bir JavaScript teknolojisi daha ç�kmas�n. �aka bir yana,
bu yeni teknoloji di§erlerine göre daha fazla gündemde kald� ve konu³uldu.
Node.js'e alternatif olarak geli³tirilen(fork de§il), yine Node.js'i yaratan ki-
³inin de (Ryan Dahl) yazarlar� aras�nda oldu§u Deno projesinin ilk stabil
versiyonu 1.0, geçti§imiz hafta içerisinde duyuruldu. Deno da Node.js gibi
sunucu taraf�nda JavaScript çal�³t�rmaya yarayan bir runtime çözümü.

Deno'nun neden ortaya ç�kt�§�n� anlamak için önce Node.js'in sorunla-
r�n� anlamak gerekiyor. Node.js'de Promise yap�s�n�n olmamas�, güvensiz bir
runtime'a sahip olmas�, paket yönetimi, testler vb. konularda içerisinde bir
çözüm bar�nd�rmamas� gibi sorunlar uzun zamand�r Node.js kullananlar tara-
f�ndan dile getiriliyordu fakat bu ihtiyaçlar hep üçüncü parti araçlar taraf�n-
dan giderilebiliyordu. Node.js paket yönetimi için npm ile birlikte geliyor fakat
npm do§rudan Node.js taraf�ndan geli³tirilen bir araç de§il, kontrol onlarda
de§il yani. Güvensiz runtime'dan kast edilen ise Node.js'in kontrolsüz sis-
tem ça§r�lar� (sys calls) yapabiliyor olmas�. Node.js ile bir JavaScript dosyas�
çal�³t�rd�§�n�zda o i³lem, sistemin tüm kaynaklar�n� kullanabiliyordu. Örne-
§in istedi§i bir dosyay� okuyabilir ya da yazabiliyordu. Bunun gibi Node.js'in
tasar�m�ndan kaynaklanan di§er sorunlar için do§rudan Node.js'in yarat�c�la-
r�ndan Ryan Dahl'�n JSConf EU 2018 etkinli§inde yapt�§� konu³may� buraya
t�klayarak izleyebilirsiniz.
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�ekil 2: Deno'nun resmî logosu

Gel gelelim Deno'ya. . . Deno'da yukar�daki birçok sorun çözülmü³ du-
rumda, art�k tek bir araç kurarak geli³tirme ortam�n�zdaki birçok ihtiyac�n�z�
giderebiliyorsunuz. �öyle ki:

� deno run: Bu komut ile kodlar�n�z� direkt çal�³t�rabilirsiniz. Üstelik
kendi içerisinde TypeScript deste§i ile geliyor, yani TypeScript kodla-
r�n�z� derleyici ile JavaScript'e dönü³türüp o ³ekilde kullanman�za gerek
yok. Direkt deno run deneme.ts ³eklinde çal�³t�rabiliyorsunuz.

� deno bundle: Bu komuta parametre olarak verdi§iniz bir kaynak kod
dosyas� (JS ya da TS olabilir), tüm ba§�ml�l�klar�yla birlikte tek bir
dosya haline getiriliyor. bir dosya haline getirmeye yar�yor.

� deno fmt: Kodlar�n�z�n otomatik olarak formatlanmas�n� sa§lar.

� deno doc: Bir modül için tan�mlanm�³ dokümantasyon metinlerini gös-
teriyor.

� deno test: Projeniz için yazd�§�n�z testleri bu komut yard�m�yla çal�³-
t�rabiliyorsunuz.

Yukar�daki örnekte de gördü§ünüz gibi hiç package.json dosyas� gibi ³ey-
lerle u§ra³madan do§rudan ilgili dosyan�n adresini import olarak belirterek
dosyama ekledim ve deno info komutuyla hem kodlar�m� derledim hem de
ba§�ml�l�klar� indirdim. deno info komutunu çal�³t�rmak zorunda de§ilsiniz
elbette direkt deno run teknoseyir.ts komutu da çal�³t�rabilirsiniz. E§er
siz de yukar�daki dosyay� denemek isterseniz bu adresten indirip, deneyebilir-
siniz: https://gist.github.com/erenhatirnaz/fc6e726fff2731bc1ed763bb2ba7d3e8

Hepimizin akl�ndaki soru ise "Node.js'yi bitirir mi?" oldu§unu tahmin
ediyorum fakat henüz böyle bir ç�kar�m yapabilmek için çok erken olsa da
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�ekil 3: Deno'yu sizler için denedim. Örnek tabii ki çok basit ama Node.js'e
göre daha h�zl� geli³tirebildim.

sundu§u özellikler bak�m�ndan gerçekten umut vaat etti§ini dü³ünüyorum.
Node.js için yaz�lm�³ kütüphaneler için henüz bir uyumluluk çözümü yok
fakat ³u an geli³tirilme a³amas�ndaym�³, ileride Node.js için de yaz�lm�³ kü-
tüphaneleri kullanabilir hale geldi§imizde belki o zaman Node.js'in ömrünü
konu³maya ba³layabiliriz. Bakal�m JavaScript ekosistemini ileride ne gibi de-
§i³likler bekliyor. Hep birlikte görece§iz.

Deno hakk�nda daha detayl� bilgiler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§-
lant�ya t�klayabilir ya da DevNot sitesinden Zafer Ayan'�n yazd�§� ³u türkçe
yaz�y� okuyabilirsiniz.

Siz Deno hakk�nda ne dü³ünüyorsunuz? Deneyebildiniz mi? Denediyse-
niz olumlu/olumsuz ele³tirileriniz neler? Yorumlar bölümünde �kir al�³veri³i
yapal�m.

3 Unreal Engine 5 ilk bak�³ duyuruldu

Geçti§imiz hafta içerisinde Epic Games �rmas�n�n sahip oldu§u Unreal En-
gine oyun motorunun 5 numaral� versiyonunun ilk bak�³ videolar� ve yay�n-
lanma süreci hakk�nda baz� detaylar duyuruldu. Zaten geçti§imiz haftan�n
olay yaratan konular�ndan biri de bu oldu.
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� Konuyla ilgili YouTube videosu

Front-end geli³tirme alan�ndan bile daha uzak oldu§un oyun geli³tirme
alan�yla ilgili bir haber oldu§u için teknik k�s�mlar�n� pek iyi yorumlayamaya-
ca§�m fakat duyurulan ³eyleri anlad�§�m ölçüde sizlere aktarmaya çal�³ay�m:

� Nanite: Bu yeni teknoloji sayesinde art�k 3D tasar�m yapan sanatç�lar
poligon say�s�n� çok kafas�na takmadan hayallerindeki tasar�mlar� di-
jital ortama aktarabilecekler. ZBrush ile tarat�lm�³ nesnelerden, CAD
verilerine kadar birçok obje bu ³ekilde kullan�labilecek. Gerçek zamanl�
olarak çal�³an bu teknoloji kalite kayb� olmadan daha h�zl� geli³tirme
yapmaya olanak sa§layacak.

� Lumen: Bu sürümle birlikte gelecek olan tamamen dinamik ayd�n-
latma çözümü. Bu özelli§i okuyunca benim akl�ma NVIDIA'nin RTX
çözümü geldi. Bu da ayn� onun gibi �³�§�n dinamik olarak hesaplan-
mas�n� ve dolay�s�yla ortamlara ve zamana göre nesnelere vuran �³�§�n
de§i³mesini sa§l�yor. Tabii ki bu da gerçek zamanl� olarak GPU üze-
rinde hesaplan�yor ve oyuna yans�t�l�yor. Teknik bilgim olmad�§� için
bu özelli§in RTX ile ba§lant�l� olup olmad�§�n� bilemiyorum fakat konu
hakk�nda bilgisi olan arkada³lar yorumlar bölümünde belirtirse buraya
ekleme yapabilirim.

Unreal Engine 5 ile birlikte çekirde§e eklenen yeni teknolojiler bu ³ekil-
deydi. Unreal Engine 5 ön izleme sürümünün 2021'in ilk aylar� içerisinde
duyurulmas� beklenirken, tamamen stabil sürümün ise 2021'in daha ileri ta-
rihlerinde yay�nlanmas� planlan�yor. Unreal Engine 4 kullanan geli³tiricilerin
5'e geçebilmeleri için uyumluluk çal�³malar�n�n da devam etti§ini, geçi³ sü-
recini kolayla³t�rmak için çaba gösterdiklerini aktar�yorlar.

Unreal Engine 5 ile birlikte Epic Games bir de yeni bir servis duyurdu:
Epic Online Services. Bu yeni servis sayesinde oyun geli³tiricileri oyunla-
r�na daha kolay bir ³ekilde çoklu oyuncu deste§i eklemenin yan� s�ra, lider
tablolar�, ba³ar�mlar vb. ³eyleri de ekleyebilecekler. Üstelik bu hizmet tüm
geli³tiriciler için ücretsiz olarak sunuluyor. Epic Games, bu hizmeti sadece
kendi oyun ma§azas� için s�n�rlamam�³ platformlar aras� (cross-platform) des-
te§i de eklemi³. Yani Playstation'dan XBox'a oradan iOS ve Android'e kadar
birçok platformda oyuncular ayn� ³eylere sahip olabilecek.

Son olarak ise art�k Unreal Engine kullanan geli³tiriciler ve oyun yap�m-
c�lar� y�ll�k gelirleri 1 milyon dolar olana kadar Unreal Engine'e lisans ücreti
ödemek zorunda de§iller. Lisanslama ile ilgili sorular için ³u ba§lant�da yer
alan s�kça sorulan sorular k�sm�na göz atabilirsiniz.
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Bu geli³me oyun geli³tirme dinamiklerini nas�l etkiler, ilerleyen süreçlerde
bizi neler bekliyor pek bilemiyorum ama oyun geli³tirme alan�nda çal�³t�§�n�
tahmin etti§im Sosyal'den @ardazeytin arkada³�m�z�n yazd�§� ³u gönderiye
bakabilirsiniz: https://teknoseyir.com/durum/1265228.

Oyun geli³tirme alan�nda çal�³an ba³ka arkada³lar varsa bu konu hak-
k�nda dü³ündüklerini yorumlar bölümünde dile getirirse çok memnun olu-
rum.

4 Eclipse Foundation Avrupa'ya ta³�n�yor

Ço§unlukla Java IDE'si olarak tan�d�§�m�z Eclipse, asl�nda Eclipse Fo-
undation isimli bir yap�n�n parças�. Geçti§imiz hafta içerisinde ise Eclipse
Foundation, tüzel ki³iliklerini Brüksel'e ta³�yarak bir Uluslararas� kâr amac�
gütmeyen dernek haline geleceklerini aç�klad�lar.

�u anda Amerika merkezli bir vak�f olan Eclipse Foundation, ta³�nma
nedeniyle ilgili aç�klamalarda genelde "üyelerimiz ve katk� sa§layanlar�m�z�n
ço§u Avrupa'da oldu§u için biz de onlara yak�n olmak için merkezimizi oraya
ta³�yoruz" ³eklinde özetliyorlar fakat ben Amerika'daki güncel siyasi duru-
mun da konu üzerinde etkisi olabilece§ini dü³ünüyorum. Bir de tüzel ki³ilikle
ilgili baz� yasal kolayl�klardan bahsedilmi³ san�r�m fakat alan�m olmayan bir
konu oldu§u için pek fazla bir ³ey anlamad�m.

Ta³�nma süreciyle ilgili detaylar ³u ³ekilde özetlenebilir:

� Uluslararas� kar amac� gütmeyen derne§in resmî i³lemlerinin Temmuz
2020'de tamamlanmas� bekleniyor.

� Fiziksel olarak Avrupa'da bar�nd�r�lan, üzerinde GitLab kurulu sunucu-
larda tüm projelerinin kaynak kodlar�na ve dokümanlar�na bu y�l�n yaz
aylar� itibariyle eri³ilebilecek. Buras� geli³tiriciler ve katk� sa§layanlar
için üçüncü bir seçenek olarak sunulacak.

� Eclipse ve Eclipse Foundation isimleri ve markalar� yeni Belçika varl�§�
olarak kontrol edilecek.
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� Eclipse Foundation zaten hali haz�rda Kanada ve Avrupa (Almanya
o�si mevcuttu) üzerinde e³ zamanl� yönetildi§i için vakf�n operasyon-
lar�n�n en dü³ük seviyede etkilenece§i tahmin ediliyor.

Biz geli³tiricileri pek fazla etkileyece§ini sanm�yorum ama yinede sek-
törümüzdeki önemli bir vak�f�n böyle büyük bir ta³�nma i³ine giri³mesini
gündeme almak istedim. Daha detayl� bilgiler için konu ba³l�§�na ekledi§im
ba§lant�ya t�klayabilir ya da ³u adresdeki s�kça sorulan sorular sayfas�n� zi-
yaret edebilirsiniz. Eclipse Foundation Europe ana sayfas� için buray� ziyaret
edebilirsiniz: https://www.eclipse.org/europe/

5 Firefox 77 ile birlikte <input> ve <textarea> ele-
manlar�nda davran�³ de§i³iklikleri geliyor

Mozilla taraf�ndan geli³tirilen web taray�c�s� Firefox'un bir sonraki sürümü
olarak yay�nlanacak 77 numaral� sürümünde <input> ve <textarea> ele-
manlar�nda de§i³iklikler olaca§� geçti§imi hafta Firefox Site Compatibility
sitesinde duyuruldu.

Art�k bu elemanlara kopyala/yap�³t�r ile bir içerik yap�³t�rd�§�m�zda e§er
içeri§in boyutu, eleman�n maxlength property'sindeki boyuttan büyükse, ya-
p�³t�rd�§�m�z içerik otomatik olarak k�rp�lmayacak. Yani kullan�c�lar o ele-
mana daha uzun içerikler yap�³t�rabilecekler fakat bu demek de§il ki Firefox
bizim koydu§umuz kural� görmezden geliyor. Firefox, maxlength de§erine
uymayan formlar� submit etmemeye devam edecek. Yap�lan davran�³ de§i-
³ikli§inin sebebi ise kullan�c�lar�n ³ifre yönetim uygulamalar�n�n ilgili elemana
otomatik olarak yap�³t�rd�§� ³ifrelerin k�rp�lmamas�n� sa§lamak. Yani kullan�-
c�n�n "acaba parolamla ilgili bir s�k�nt� m� var" endi³esini gidermeye yönelik.
E§er girilen metin olmas� gerekenden uzunsa Firefox kullan�c�ya ³öyle bir
mesaj gösterecekmi³: "Lütfen bu metini 20 karakter ya da daha az olacak
³ekilde k�sat�n (³u an 30 karakter kullan�yorsunuz)".

Çal�³an projelerimizi do§rudan etkileyecek bir durum göremiyorum ama
yine de dikkate almaya de§er bir davran�³ de§i³ikli§i oldu§u için de§inmeden
geçmek istemedim. Daha detayl� bilgiler ve referanslar için konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.
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6 GitHub Desktop 2.5 ve GitHub CLI 0.8 sürümü
yay�nland�

GitHub'�n gra�ksel masaüstü uygulamas� ve komut sat�r� üzerinden çal�³an
arac� geçti§imiz hafta içerisinde yeni sürümlerine kavu³turlar. Yeni sürümler
ile gelen baz� özellikler ³u ³ekilde:

6.1 [GitHub Desktop] Etiket olu³turma ve gönderme

gorseller/github-desktop-tag.gif

Art�k GitHub uygulamas� üzerinden yeni git etiketleri (git tag) olu³-
turup, bunlar� GitHub.com üzerindeki uzak deponuza gönderebileceksiniz.
Tabii ki var olan etiketleri de listeleme özelli§i mevcut.

6.2 [GitHub CLI] Isseu ve Pull Requestleri kontrol etme

GitHub CLI üzerinden zaten bir proje üzerinde issue olu³turabiliyor ya da
pull request gönderebiliyorduk fakat i³lemler sadece bunlarla k�s�tl�yd�. Di-
§er ek i³lemler için taray�c�da açmak gerekiyordu. Bu sürümle birlikte art�k
issue ve pull requestlerimizi yarat�rken onlara label, reviewer, projects, mi-
lestone gibi ek bilgiler ili³tirebilece§iz. Ayn� zamanda gh pr close, gh pr

reopen ve gh issue close, gh issue reopen gibi komutlarla ilgili issue ya
da pull requestleri aç�p kapatabilece§iz. Komut sat�r� kullanmay� seven biri
olan beni mutlu eden geli³meler fakat henüz tam zamanl� kullan�labilecek
kadar geli³medi hele bir 1.0 sürümü ç�ks�n bakal�m. . .

7 SourceHut, PeerTube projesini desteklemek için
fon program�n� duyurdu

SourceHut'�n ne oldu§undan ve felsefesinden önceki yaz�l�m gündemi yaz�-
lar�n�n birinde (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/17) bahsetmi³tim. O yaz�y�
okumayanlar için k�sa bir özet: SourceHut da GitHub ve GitLab gibi uzak
bir git deposu hizmeti fakat tamamen özgür yaz�l�m prensiplerine göre ve
aç�k kaynak ³ekilde geli³tiriliyor (ve JavaScript kullanm�yor). PeerTube ise
YouTube'a benzer, geli³mi³ ve da§�t�k bir video payla³ma platformu. Tek-
nik detaylar�na pek fazla hakim de§ilim fakat siz bir PeerTube sitesine bir
video yükledi§inizde asl�nda bir çe³it torrent payla³m�³ gibi oluyorsunuz ve
taray�c� üzerinden o videoyu izleyen di§er ki³iler de hem indiriyor hem de
di§er kullan�c�lar için gönderiyor. Bu sayede da§�t�k bir yap� kurulmu³ olu-
yor. �sterseniz sizde kendi sunucular�n�zda bir PeerTube aya§a kald�rabilir
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https://github.blog/changelog/2020-05-11-github-cli-allows-you-to-close-reopen-and-add-metadata-to-issues-and-pull-requests/
https://github.blog/changelog/2020-05-11-github-cli-allows-you-to-close-reopen-and-add-metadata-to-issues-and-pull-requests/
gorseller/github-desktop-tag.gif
https://sourcehut.org/blog/2020-05-15-peertube-bootstrap-fund/
https://sourcehut.org/
https://joinpeertube.org/


ve bu a§�n bir parças� olabilirsiniz. �kisi de çok sevdi§im ve bir çe³it gönül
ba§� kurdu§um projeler. Haz�r yeri gelmi³ken ikisini birden gündemde konuk
etmek istedim :).

SourceHut ise geçti§imiz hafta içerisinde PeerTube projesini desteklemek
ve içerik say�s�n� artt�rmak için bir çe³it fon ay�rd�§�n� aç�klad�. 5.000$'l�k bu
fon sayesinde PeerTube'a içerik üretmek isteyen ki³ilere ekipman deste§i ve
kitle fonlama araçlar� sa§lanacak. Kitle fonlama arac� ise yine özgür yaz�l�m
prensipleriyle geli³tirilen Librepay. Fakat bu fondan faydalanabilmenin baz�
³artlar� var:

� Hali haz�rda ba³ka bir platform üzerinde videolu içerik üretmiyor ol-
man�z gerekiyor fakat bu o kadar sert bir kural de§il san�r�m, birkaç
video üretmi³seniz yine de ba³vurunuzda bunu aç�kca belirterek de§er-
lendirilme süreçlerine dahil olabiliyorsunuz.

� Videolar�n�z� sadece PeerTube'a yükleyebilirsiniz. YouTube, Vimeo
vb. platformlarda PeerTube için özel üretti§iniz içerikler bulunamaz.

� Olu³turdu§unuz video içerikler Creative Commons lisanslar� ile payla-
³�lmal�d�r.

� En az 5 video üretmeniz bekleniyor. E§er bu 5 videodan sonra videolu
içerik üretmenin size göre olmad�§�na karar verirseniz fon yard�m�yla
ald�§�n�z ekipmanlar� geri vermeniz gerekiyor.

� Librepay üzerinden ayl�k en az $20'dan fazla kazanmaya ba³lad�§�n�zda,
devam eden bar�nd�rma maliyetleri tüm içerik olu³turucular aras�nda
e³it olarak payla³t�r�lacak. Yani ³imdilik ayl�k $45 olan bu maliyet içerik
olu³turucular aras�nda e³it bir ³ekilde bölü³türülür. Librepay gelirinizin
%25'inden fazla ödeme yapman�z asla beklenmiyor; SourceHut gerisini
tamaml�yor.

E§er bu fona ba³vurmak isterseniz sir@cmpwn.com e-posta adresine, ba³-
l�§� "PeerTube bootstrap application: <ad soyad>" olan ve içeri§inde de ken-
dinizi tan�tarak ne tür bir içerik olu³turmak istedi§inizden bahsedebilirsiniz.

SourceHut'�n kendi bar�nd�rd�§� PeerTube hizmeti için buray� ziyaret ede-
bilirsiniz: SpacePub. Di§er detaylar için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya
t�klayabilirsiniz.

Geçti§imiz hafta SourceHut'daki di§er baz� geli³meler de bu ³ekilde:

� May�s 2020 için SourceHut'da pi³en özellikler yaz�s� yay�nland�.

� SourceHut'a Plan 9 deste§i eklendi.
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https://liberapay.com/
https://creativecommons.org/
https://spacepub.space/
https://sourcehut.org/blog/2020-05-15-whats-cooking-may-2020/
https://sourcehut.org/blog/2020-05-11-sourcehut-plus-plan-9/


8 Yakla³an Online Etkinlikler #EvdeKal

Etkinlik �smi Tarihi
React ile JavaScript Uygulamalar� Geli³tirme 18 May�s 16:00
Bulutta Yüksek Performansl� ve Verimli Sistem 18 May�s 23:00
PostgreSQL Sohbetleri 18: PostgreSQL'de gözlemleme 19 May�s 13:30
Aç�k Seminer 22. Gün: PostgreSQL'e Giri³ 19 May�s 13:00
.NET Core Re�t Kullan�m� 19 May�s 14:00
Deno: Yeni JavaScript Runtime'� 19 May�s 21:15
Örneklerle Unit Testing ve TDD 20 May�s 12:30
Aç�k Seminer 23. Gün: PostgreSQL Temel Bilgiler 20 May�s 14:00
HTML ve CSS ile Web Arayüz Tasar�m� 20 May�s 18:00
Building .NET Core 3.1 Serverless Application in AWS 20 May�s 22:00
Aç�k Seminer 24. Gün: Postgres'de Kurulu³ ve Geli³im
Yolculu§u

21 May�s 14:00

Asynchronous Code Execution Under the Hood 21 May�s 18:00
AWS - Cloud ö§renmeye nereden ve nas�l ba³lar�m? 21 May�s 23:00
HackerConf.Stream Virtual Cyber Security Conference 22 May�s 09:59
Aç�k Seminer 25. Gün: Geli³tiriciler için PostgreSQL 22 May�s 14:00
Unity ile Oyun Programlamaya Giri³ 101 22 May�s 21:15

9 Di§er Haberler

� GitLab.com 13.0 sürümüne güncellenecek. 22 May�s günü kesintiler
ya³anabilir.

� GitHub "Organizastion secrets" özelli§ini duyurdu.

� Java 25 ya³�nda.

� Rust 5 ya³�nda.

� Amazon ve Red Hat yeni ortak projelerini duyurdu: Amazon Red Hat
OpenShift. Alternatif

� AWS, Kubernetes için bulut geli³tirme kitini aç�k kaynak hale getirdi:
cdk8s.

� AWS kendi ARM-tabanl� çipi için yeni EC2 servisini tan�tt�: EC2 M6g.

� Google Cloud VMware Engine Genel Eri³ilebilir (GA) hale geldi.
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https://kommunity.com/bilge-adam-teknoloji/events/react-ile-javascript-uygulamalari-gelistirme-b70b2cb9
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/ramazan-ozel-8-bulutta-yuksek-performansli-ve-verimli-sistem-tasarlama-a72398fb
https://kommunity.com/pgtr/events/postgresql-sohbetleri-18-postgresqlde-gozlemleme-monitoring-d78fab87
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-22-gun-postgresql-53dbbb44
https://kommunity.com/bilge-adam-teknoloji/events/net-core-refit-kullanimi-f9c2215b
https://kommunity.com/jstanbul/events/deno-yeni-javascript-runtimei-3bc240d7
https://kommunity.com/teknopark-istanbul-yazilimci-bulusmalari/events/orneklerle-unit-testing-ve-tdd-3f5cc824
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-23-gun-postgressql-temel-bilgiler-b31504bc
https://kommunity.com/bilge-adam-teknoloji/events/html-ve-css-ile-web-arayuz-tasarimi-48e9156f
https://kommunity.com/bilge-adam-teknoloji/events/building-net-core-31-serverless-application-in-aws-5c948e36
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-24-gun-postgresde-kurulus-ve-gelisim-yolculugu-80e1191a
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-24-gun-postgresde-kurulus-ve-gelisim-yolculugu-80e1191a
https://kommunity.com/frontend-istanbul/events/asynchronous-code-execution-under-the-hood-605ea817
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/ramazan-ozel-9-aws-cloud-ogrenmeye-nereden-ve-nasil-baslarim-7d516704
https://kommunity.com/mdisec-cyber-security-twitch-streams/events/hackerconfstream-virtual-cyber-security-conference-b7bd6be7
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-25-gun-gelistiriciler-icin-postgresql-e7c76ef0
https://kommunity.com/mavidurakio/events/s1e43-unity-ile-oyun-programlamaya-giris-101-23658c44
https://about.gitlab.com/releases/2020/05/06/gitlab-com-13-0-breaking-changes/
https://github.blog/changelog/2020-05-14-organization-secrets/
https://blogs.oracle.com/java/our-world-moved-by-java
https://blog.rust-lang.org/2020/05/15/five-years-of-rust.html
https://www.zdnet.com/article/amazon-red-hat-openshift-announced-for-public-cloud-kubernetes-users/
https://aws.amazon.com/quickstart/architecture/openshift/
https://aws.amazon.com/quickstart/architecture/openshift/
https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-and-aws-extend-collaboration-introducing-amazon-red-hat-openshift
https://siliconangle.com/2020/05/13/aws-open-sources-cdk8s-make-kubernetes-easier-use/
https://siliconangle.com/2020/05/13/aws-open-sources-cdk8s-make-kubernetes-easier-use/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-m6g-ec2-instances-powered-by-arm-based-aws-graviton2/
https://cloud.google.com/blog/topics/hybrid-cloud/announcing-google-cloud-vmware-engine


� Amazon Kendra Genel Eri³ilebilir (GA) hale geldi.

� JetBrains'den haberler:

� YouTrack, 10 ki³ilik tak�mlar için ücretsiz oldu.

� Python Geli³tiricileri Anketi 2019 sonuçlar� aç�kland�.

� MPS 2020.1 sürümü yay�nland�.

� IntelliJ IDEA, Çince, Japonca ve Korece dil deste§i için erken
eri³im program� ba³lat�ld�.

� TypeScript programlama dilinin 3.9 sürümü duyuruldu.

� Erlang/OTP 23 sürümü yay�nland�.

� Switft 5.3 ile birlikte Windows ve baz� Linux da§�t�mlar� için destek
gelecek.

� WebAssembly çal�³t�rabilen ilk Java kütüphanesi duyuruldu: Wasmer
JNI.

� Next.js 9.4 sürümü yay�nland�.

� Bootstrap 4.5.0 sürümü yay�nland�.

� Apache Kafka, Apache ZooKeeper ba§�ml�§�m�ndan kurtuluyor.

� PostgreSQL 12.3, 11.8, 10.13, 9.6.18 ve 9.5.22 sürümleri yay�nland�.

� CockroachDB 20.1 sürümü duyuruldu.

� MongoDB 4.2.6 sürümü yay�nland�.

� VSCode için MongoDB eklentisi ön izleme olarak yay�nland�.

� HAProxy Data Plane API 2.0 sürümü duyuruldu.

� Haxe 4.1.0 sürümü yay�nland�.

� Proxmox VE 6.2 sürümü yay�nland�.

� Zabbix 5.0.0 sürümü yay�nland�.

� Hyperdrive v10 sürümü duyuruldu.

� Mun v0.2.0 sürümü yay�nland�.
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https://techcrunch.com/2020/05/11/amazon-releases-kendra-to-solve-enterprise-search-with-ai-and-machine-learning/
https://blog.jetbrains.com/youtrack/2020/05/youtrack-is-now-free-for-10/
https://www.jetbrains.com/lp/python-developers-survey-2019
https://blog.jetbrains.com/mps/2020/05/mps-2020-1-has-been-released/
https://blog.jetbrains.com/idea/2020/05/intellij-idea-localization-eap1/
https://blog.jetbrains.com/idea/2020/05/intellij-idea-localization-eap1/
https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-3-9/
https://www.erlang.org/news/140
https://www.infoq.com/news/2020/05/swift-5-3-windows-linux/
https://www.infoq.com/news/2020/05/swift-5-3-windows-linux/
https://medium.com/wasmer/announcing-the-first-java-library-to-run-webassembly-wasmer-jni-89e319d2ac7c
https://github.com/wasmerio/java-ext-wasm
https://github.com/wasmerio/java-ext-wasm
https://nextjs.org/blog/next-9-4
https://blog.getbootstrap.com/2020/05/12/bootstrap-4-5-0/
https://www.confluent.io/blog/removing-zookeeper-dependency-in-kafka/
https://www.postgresql.org/about/news/2038/
https://www.cockroachlabs.com/blog/cockroachdb-20-1-release/
https://www.mongodb.com/blog/post/introducing-mongodb-for-vs-code
https://www.mongodb.com/blog/post/introducing-mongodb-for-vs-code
https://www.haproxy.com/blog/announcing-haproxy-dataplane-api-20/
https://haxe.org/blog/haxe-4.1.0-release/
https://www.proxmox.com/en/news/press-releases/proxmox-ve-6-2
https://www.zabbix.com/rn/rn5.0.0
https://blog.hypercore-protocol.org/posts/announcing-hyperdrive-10/
https://mun-lang.org/blog/2020/05/16/release-mun-v0-2-0/


10 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/19 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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