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< Önceki Gündem | 18-24 May�s 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 C# 9.0 sürümü yay�nland�

Microsoft'un geli³tiriciler için özel olarak düzenledi§i etkinli§i olan BUILD
bu y�l koronavirüs nedeniyle sanal olarak düzenlendi. Geçti§imiz hafta düzen-
lenen BUILD 2020 etkinli§inde .NET ekosistemi alt�nda geli³tirilen program-
lama dili C#'�n da 9.0 numaral� sürümü yay�nland�. Her ne kadar uzun bir
süredir .NET ekosisteminden uzak kalm�³ olsam da C# ilk göz a§r�lar�mdan
biridir. Programlama ba³larken kulland�§�m dillerden biri olmas� dolay�s�yla
yap�s� hakk�nda bilgim var. Bu sürümle birlikte gelen birkaç özelli§i birlikte
inceleyelim:

1.1 Init-only properties

Nesne yönelimli programlama dili olmas�ndan dolay� verileri nesne olarak
temsil etme özellikleri oldukça geli³mi³ olan C#'da halihaz�rda bu ³ekilde
basit bir s�n�f olu³turup kullanabiliyorduk:

C#
1 public class Kisi

2 {

3 public string Ad { get; set; }

4 public string Soyad { get; set; }

5 }

6

7 new Kisi

8 {

9 Ad = "Eren",

10 Soyad = "Hat�rnaz"

11 }
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Fakat baz� durumlarda baz� property'lerin tan�mland�ktan sonra de§i³ti-
rilememesini isteyebiliriz. �³te bu durumda imdad�m�za init-only propert'ler
yeti³iyor ve bu ³ekilde bir tan�mlama ile iste§imizi gerçekle³tirebiliyoruz:

C#
1 public class Kisi

2 {

3 public string Ad { get; init; }

4 public string Soyad { get; init; }

5 }

1.2 Records

E§er yukar�daki kullan�m�n askine birkaç property'yi de§il tüm objeyi im-
mutable yapmak istiyorsan�z o zaman da yard�m�m�za yeni Records özelli§i
ko³uyor:

C#
1 public data class Kisi

2 {

3 public string Ad { get; init; }

4 public string Soyad { get; init; }

5 }

Tan�mlad�§�n�z s�n�f� public data class olarak i³aretledi§inizde o art�k bir
Record haline gelmi³ oluyor ve art�k bir kere olu³turdu§unuz bir record ob-
jesini bir daha de§i³tiremiyorsunuz, onun yerine art�k bu ³ekilde var olan
objenin özelliklerini de§i³tirip yeni objeler olu³turarak devam ediyorsunuz:

C#
1 var digerKisi = person with { Ad = "Ahmet" }

Daha önce "Ad=Eren, Soyad=Hat�rnaz" olarak tan�mlad�§�m�z objeyi kul-
lanarak "Ad=Ahmet, Soyad=Hat�rnaz" ³eklinde yeni bir obje olu³turmu³
olduk.

Immutable konusu benim de zaman zaman kafam� kar�³t�ran bir konu,
dolay�s�yla bu tarz kullan�mlar�n tam olarak hangi sorun için bir çözüm ol-
du§unu bilemiyorum ama takip etti§im kadar�yla topluluk bu özellikler için
sevinmi³ durumda.
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1.3 Top-level programs

Di§er birçok programlama dilinden de al�³�k oldu§umuz üzere C#'da basit
bir program�n yap�s� ³öyle oluyor genelde:

C#
1 using System;

2

3 class Program

4 {

5 static void Main()

6 {

7 Console.WriteLine("Merhaba Dünya");

8 }

9 }

Fakat art�k daha da basit ³ekilde, Python ve Ruby gibi dillerden a³�l�k oldu-
§umuz gibi bu ³ekilde de uygulamalar yazabilece§iz:

C#
1 using System;

2

3 Console.WriteLine("Merhaba Dünya");

C# 9.0 ile birlikte gelen di§er özellikler ve detaylar için konu ba³l�§�na ek-
ledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz. Ayr�ca geçti§imiz hafta içerisinde .NET
5 Preview 4 sürümü de duyuruldu.

2 Microsoft yeni platformlar aras� uygulama ge-
li³tirme çözümünü tan�tt�: .NET Multi-platform
App UI

Microsoft'un 2016 y�l�nda .NET için aç�k kaynakl� teknolojiler üreten Xama-
rin �rmas�n� sat�n alm�³t�. Xamarin taraf�ndan geli³tirilen Xamarin.Forms'da
do§al olarak Microsoft'a geçmi³ oldu. �³te bu sat�n alman�n yeni meyvesi ola-
cak ³ey de bugün konu³aca§�m�z .NET Multi-platform App UI oldu.
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Xamarin.Forms hat�rlamayan ya da bilmeyenler için .NET ekosistemi
içerisinde platformlar aras� (cross-platform) uygulama geli³tirmeye yarayan
bir teknoloji. Geçti§imiz hafta içerisinde ise bu teknolojinin art�k evrimle³ip
ba³ka bir teknolojiyle birle³me vaktinin geldi§ini duyuruldu. .NET MAUI,
k�saca Xamarin.Forms'un evrimle³mi³ ve geli³mi³ halidir diyebiliriz. Micro-
soft, henüz erken geli³tirilme a³amas�nda olan bu teknolojisi ile biz geli³tiri-
cilere tek bir projeden hem Windows hem macOS hem de iOS ve Android
uygulamas� ç�karmay� vaat ediyor.

.NET 6 sürümüyle birlikte hayat�m�za girmesi planlanan bu teknolojiyle
birlikte MVVM (Model-View-ViewModel) ve RxUI gibi Design Pattern ve
uygulama modellerinin yan� s�ra .NET MAUI, MVU(Model-View-Update)
ve Blazor gibi yap�lar� da destekleyecek.

Peki bu geli³meler Xamarin ve Xamarin.Forms için ne anlama geliyor?
diye soracak olursan�z ise cevab� çok zor de§il. Microsoft'un birçok uygulama
geli³tirme teknolojisini .NET 5 ile tek çat� alt�nda toplamak istedi§ini ön-
ceki yaz�l�m gündemi yaz�lar�n�n birinde belirtmi³tim. �³te bu geli³meyi de
ayn� ba§lamda de§erlendirebiliriz-ki Microsoft'da zaten planlar�nda bu ol-
du§unu aç�klad�. Xamarin'in ve alt teknolojilerinin yeni sürümleri bir süre
daha gelmeye devam edecek fakat Microsoft'un art�k yeni oda§� .NET 6'n�n
içerisinde olacak bu teknoloji. Geli³tiricilerin geçi³ yapmas�n� kolayla³t�racak
geli³melerden sonra da Xamarin projesi büyük ihtimal durdurulur.
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�ekil 1: Xamarin.Forms ve .NET MAUI aras�ndaki farklar tablosu
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3 GitLab 13.0 sürümü yay�nland�

Uzak git sunucusu ve proje yönetimi hizmetleri sunan GitLab, geçti§imiz
hafta içerisinde 13.0 sürümünü duyurdu. Ayn� zamanda GitLab.com'da son
sürüme güncellenmi³ oldu. Bu sürümle birlikte gelen baz� özellikler ise ³u
³ekilde:

3.1 Amazon ECS'ye otomatik deploy (GitLab Auto DevOps)

Art�k geli³tirdi§iniz projeleri otomatik olarak AWS Elastic Container Service
taraf�na gönderip, uygulaman�z� aya§a kald�rabileceksiniz. Bunun için depo-
nuzun CI/CD ayarlar�ndan Auto DevOps özelli§ini akti�e³tirmeniz ve depo-
nuza ³u de§i³kenleri tan�mlaman�z gerekiyor: AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_ACCOUNT_ID
ve AWS_REGION. Nas�l çal�³t�§�n� görmek için ³uradaki k�sa demo videosunu
izleyebilirsiniz

3.2 Versioned Snippets

GitLab'in Snippet olarak isimlendirdi§i ³eyi biz asl�nda GitHub'daki Gist ile
biliyoruz. �kisi de ayn� amaca hizmet ediyorlar. Tek ba³�na deposu (reposi-
tory) olmas� gerektirmeyen betikleri ya da kodlar� payla³mak için kulland�§�-
m�z bir hizmet. Ülkemizde hala daha yasakl� olan pastebin.com gibi yani. �³te
GitLab'daki bu snippet sistemine yeni bir özellik geldi, art�k bunlar� da git
ile bilgisayar�m�za clone edip, de§i³iklik yap�p ve commit'leyip onu gitlab'a
gönderebilece§iz. Böylece hem versiyonlanm�³ olacak hem de kendi bilgisa-
yar�m�zda dosyay� düzenleyebilece§iz. Fakat web arayüzünde henüz snippet
geçmi³ini gösteren bir özellik yok, ileride eklenir diye umuyorum. Benim ör-
ne§imi bu ³ekilde clone edip, geçmi³e bakabilirsiniz.

git clone https://gitlab.com/snippets/1980000.git

3.3 Web IDE için karanl�k tema
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�ekil 2: Taray�c� üzerinden kod yazmaya olanak sa§layan GitLab Web IDE'de
art�k karanl�k tema mevcut.

GitLab 13.0 ile gelen di§er özellikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§-
lant�ya t�klayabilirsiniz.

4 Docker ve Snyk �rmalar�ndan konteyner güven-
li§i alan�nda i³ birli§i duyurusu

Linux içerisindeki cgroups ile birlikte gelen konteyner sistemini popülerle³-
tirmesiyle bilinen Docker �rmas� ve yaz�l�m�n çe³itli alanlar�yla ilgili güvenlik
çözümleri sunan Snyk ³irketi, geçti§imiz hafta içerisinde i³ birli§i yapt�klar�n�
duyurdular.

Bu i³ birli§i kapsam�nda Docker Hub sistemine eklenecek yeni bir en-
tegrasyon sayesinde art�k Docker Hub'a gönderdi§imiz konteyner imajlar�na
otomatik olarak güvenlik taramas� yapt�rabilir ve raporlayabilir olaca§�z.

Container teknolojisinin artan popülaritesi ile birlikte güvenlik ihtiyaç-
lar�n�n da ayn� oranda artaca§� tahmin edilebilir bir durum. Snyk �rmas� da
bu alana erkenden giren �rmalardan birisi olmu³.

Bu i³ birli§inin ilk meyvelerini 2020'nin üçüncü yar�s�nda görmeye ba³-
layaca§�z. Container teknolojisi ile ilgili arkada³lara "Container Security"
alan�na bakmalar�n� tavsiye ederim.
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5 Electron 9.0.0 sürümü yay�nland�

JavaScript kullanarak platformlar aras� masaüstü uygulama geli³tirmeye ya-
rayan kütüphane Electron, geçti§imiz hafta içerisinde 9.0.0 etiketli sürümünü
yay�nlad�. Bu sürümle birlikte gelen baz� yenilik ve de§i³iklikler ise ³öyle:

� Chromium sürümü 83.0.4103.64 olarak yükseltildi.

� Chrome 81 sürüm notlar�

� Chrome 82 sürümü koronavirüs nedeniyle atland�.

� Chrome 83 sürüm notlar�

� Node.js sürümü 12.14.1 olarak yükseltildi. Sürüm Notlar�

� V8 sürümü 8.3 olarak yükseltildi.

� V8 8.1 sürüm notlar�

� V8 8.3 sürüm notlar�

� �mla kontrolü özelli§inde iyile³tirmeler: #22128 ve #22368

� Linux üzerindeWindow Events Handler verimlili§i iyile³tirildi. (#23260)

� PDF görüntüleyici deste§i geri geldi. (#22131)

� enableRemoteModle: true olmadan remote kullan�l�rsa art�k depre-
cate uyar�s� veriyor. (#21546)

� app.enableRendererProcessReuse özelli§i art�k art�k varsay�lan ola-
rak true. (#22336)

� JavaScript olmayan objeleri IPC üzerinden gönderirken art�k exception
f�rlat�yor. (#21560)

Bu sürümle gelen di§er yenilik ve de§i³iklikler için konu ba³l�§�na ekledi-
§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

6 Windows Terminal 1.0 sürümü yay�nland� veWin-
dows Package Maganer Preview tan�t�ld�

Microsoft'un GNU/Linux ve MacOS tara�ar�na kaybetti§i geli³tirici kitle-
sini geri kazanmak için yapt�§� hamleler sürüyor. Uzun süredir geli³tirilmekte
olan, benim de s�k s�k gündemde yer verdi§im Windows'un yeni Terminal'i
geçti§imiz hafta düzenlenen BUILD 2020 etkinli§inde 1.0 olarak stabil ver-
siyonuna kavulmu³ oldu.
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�ekil 3: Art�k Windows üzerinde de geli³mi³ bir terminal emülatörümüz mev-
cut.

Önceki yaz�l�m gündemi yaz�lar�nda zaten birçok Windows Terminal sü-
rümününde gelen yenilikleri konu³mu³tuk. Bugün biraz daha önemli oldu-
§unu dü³ündü§üm Windows Package Manager üzerine konu³mak istiyorum.

sudo apt install firefox

Aram�zdaki ço§u ki³i yukar�da yazd�§�m komut sat�r� kodunun ne i³ yap-
t�§�n� biliyor. Gerçi bilmeseniz bile ingilizce olarak okudu§unuzda zaten an-
la³�l�yor. Firefox yaz�l�m�n� sisteme kuruyor. �³te bu yap�n�n benzeri art�k
windows taraf�nda ³u ³ekilde mevcut:
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�ekil 4: winget install firefox

Henüz ön izleme sürümü yay�nlanm�³ bu paket yöneticisi Windows için
oyun de§i³tirici olma rolünü üstlenebilir. �imdilik sadece ³u depodaki ma-
nifest dosyalar� üzerinden exe dosyalar�n� indirip, çal�³t�rma görevi görüyor
olsa da hash do§rulama gibi önemli özellikleri de mevcut. Bence paket yöne-
ticilerinin en önemli özelli§i upgrade komutu ile sistemde yüklü tüm uygu-
lamalar� tek seferde güncelleyebilmek fakat bu henüz winget'e gelmi³ de§il.
Bu özelli§in kesinlikle getireceklerdir. Geli³tirme ortamlar�n� Windows üze-
rinde kurmu³ birçok ki³iye hatta son kullan�c�lar�n bile çok i³ine yarayaca§�n�
dü³ünüyorum.

7 Yakla³an Online Etkinlikler #EvdeKal

Etkinlik �smi Tarihi
PostgreSQL Sohbetleri 16: Türkiye'de PostgreSQL ne du-
rumda? (Türker Gülüm)

26 May�s 13:30

Kubernetes 1.18'de gelen yenilikler 27 May�s 20:00
Cloud�are Workers: Just Write Code 28 May�s 12:00
Mobil Uygulama-Oyun Geli³tirenler �çin Devlet Te³vik-
leri

28 May�s 14:00

Devam� sonraki sayfada
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Önceki sayfadan devam ediyor
Etkinlik �smi Tarihi
Google Cloud Gaming ile �lgili Çözümler 29 May�s 13:00
Contextual chatbots with Rasa and TensorFlow 30 May�s 21:00
Kubernetes Hands-On no.4: Kubernetes Ingress and Ne-
twork Policies

31 May�s 13:30

8 Di§er Haberler

� GitHub, Go'nun MySQL sürücüsünde 3 hatay� düzeltmi³..

� Microsoft: "Aç�k Kaynak konusunda yan�ld�k." Alternatif

� Microsoft, Linux'e Direct3D 12 deste§i getirece§ini aç�klad�. Alternatif

� Defold oyun motoru aç�k kaynak hale geldi. GitHub Deposu

� Microsoft klasik masaüstü uygulamalar ile UWP uygulamalar�n� bir-
le³tirmek istiyor: Project Reunion.

� Visual Studio 2019 Preview 1 sürümü yay�nland�.

� Python programlama dilinin 3.9.0 Beta 1 sürümü yay�nland�.

� Node.js v14.3.0 sürümü yay�nland�.

� Deno v1.0.2 sürümü yay�nland�.

� F# programlama dilinin 5.0 sürümü yay�nland�.

� Microsoft, Q# Programlama Yar�³mas�'n� duyurdu.

� Microsoft, GW-BASIC programlama dilinin kodlar�n� aç�k kaynak yapt�.
GitHub Deposu

� Blazor WebAssembly kütüphanesinin 3.2.0 sürümü yay�nland�.

� Curl kullan�c� anketi ba³lad�. Anket

� Grafana v7.0 sürümü yay�nland�.

� PostgreSQL 13 Beta 1 sürümü yay�nland�.

� SQLite 3.32.0 sürümü yay�nland�.

� Beekeeper Studio 1.4 sürümü yay�nland�.
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� Orx oyun motorunun 1.11 sürümü yay�nland�.

� EA, Command&Conquer ve Red Alert'in kaynak kodlar�n� yay�nlaya-
cak.

� Swift programlama dili için fonksiyonel mimari çözümü sunan aç�k kay-
nakl� kütüphane tan�t�ld�: Bow Arch. GitHub Deposu

� tree-hugger aç�k kaynakl� projesi tan�t�ld�. GitHub Deposu

� GrallVM 20.1.0 sürümü yay�nland�.
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https://www.gamedev.net/news/orx-portable-game-engine-version-111-has-been-released-r1349/
https://kotaku.com/ea-is-releasing-command-conquer-and-red-alerts-source-1843574798
https://kotaku.com/ea-is-releasing-command-conquer-and-red-alerts-source-1843574798
https://www.47deg.com/blog/bow-arch-0-1-0-release/
https://www.47deg.com/blog/bow-arch-0-1-0-release/
https://arch.bow-swift.io/
https://github.com/bow-swift/bow-arch
https://medium.com/codist-ai/introducing-tree-hugger-source-code-mining-for-human-b5fcd31bef55
https://github.com/autosoft-dev/tree-hugger
https://www.graalvm.org/docs/release-notes/20_1/
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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