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< Önceki Gündem | 22-28 Haziran 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 Container güvenli§i ile ilgili geli³meler: XORD-
DoS, Kaiji ve kripto para madencili§i

Container teknolojisinin yayg�nla³mas�yla birlikte güvenlik sorunlar�n�n da
ön plana ç�kt�§�n� zaten yaz�l�m gündemi yaz�lar�nda sürekli dile getiriyorum.
Geçti§imiz hafta ise yine Container teknolojisini hedef alan birçok güvenlik
aç�§� ortaya ç�kar�ld�.

Bunlardan ilk ikisi Trend Micro güvenlik ara³t�rmac�lar� taraf�ndan or-
taya ç�kar�lan ve Docker sunucular�n� botnet a§�na katarak DDoS sald�r�lar�
gerçekle³tirmeye yarayan XORDDoS (Backdoor.Linux.XORDDOS.AE) ve
Kaiji DDoS (DDoS.Linux.KAIJI.A) isimli zararl�lar. XORDDoS zararl�s� sis-
temdeki tüm Docker konteynerlerini taray�p kendini onlara enjekte ederken
di§eri Kaiji ise kendi zararl� docker konteynerlerini olu³turup, onlar� çal�³t�r�-
yor. Dolay�s�yla Kaiji'yi tespit etmek daha kolay. E§er docker ps komutunu
çal�³t�rd�ktan sonra ç�kan listede tan�mad�§�m�z bir konteyner varsa onlardan
³üphelenebilirsiniz.

Geçti§imiz hafta içinde ortaya ç�kan bir di§er olay ise, Docker Hub plat-
formundaki "azurenql" isimli kullan�c�n�n payla³t�§� Kripto para madencili§i
için kullan�lan Docker �maj'lar�. Kullan�c� ad�n� Microsoft'un Azure bulut
hizmetine benzetmi³ ve bu sayede platforma yükledi§i imajlar yüzlerce kez
indirilmi³.

Paloalto Networks isimli �rman�n alt�ndaki Unit 42 güvenlik tak�m� bu
imajlar� ortaya ç�kard�ktan sonra hepsi silinmi³ ve ilgili Docker Hub kulla-
n�c�s� da sistemden at�lm�³. Fakat bu imajlar�n yay�nland�§� tarihten (Ekim
2019) bu yana ilgili kripto para cüzdan� için 36.000$'dan (525.38 XMR) fazla
para madencilik yoluyla olu³turulmu³. Yani yapan ki³i baya§� bir para ka-
zanm�³ gözüküyor.

Bu haberdeki birçok güvenlik aç�§�na yol açan sorun ise Docker'� yönet-
mek için kullan�lan port numaras�n�n (2375) tüm internete aç�lm�³ olmas�.
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�ekil 1: "azurenql" isimli kullan�c�n�n payla³t�§� docker imajlar�
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Kötü amaçl� ki³iler interneti tarayarak bu aç�k portlar� yakalay�p, ilgili sis-
temlere girebiliyor. Dolay�s�yla yap�lmas� gereken ilk i³ bu portu internete ka-
patmak. Daha sonra da sunucular�n�zda çal�³an docker konteynerlerini kont-
rol etmek.

2 Apple WWDC20 etkinli§inde duyurulan baz� ge-
li³meler

Apple, geçti§imiz hafta Pazartesi günü World Wide Developers Conference
2020 (WWDC20) etkinli§ini gerçekle³tirdi. Her ne kadar isminde "geli³tirici-
ler" ifadesi geçse de Apple'�n daha çok son kullan�c�lar için duyurular yapt�§�
bu etkinli§e damgas�n� vuran konu ise Apple'�n Mac sistemlerde Intel i³lem-
cilerden kendi ARM tabanl� i³lemcisine geçecek olmas� oldu. Daha çok son
kullan�c�lar� ilgilen konular için TeknoSeyir'de yay�nlanan Apple WWDC2
De§erlendirmesi videosunu izleyebilirsiniz. Ben bu yaz�da daha çok geli³tiri-
cileri ilgilendiren baz� k�s�mlara de§inece§im.

Öncelikle en ba³tan söylemek gerek ki Apple'�n bu ARM tabanl� kendi i³-
lemcisine geçme i³i hemen gerçekle³ecek bir ³ey de§il (teknik olarak mümkün
olsa da pratikte sorunlar yarat�r). Bu geçi³ 2 y�ll�k bir süreçe yay�lm�³ du-
rumda. Bu geçi³ süreci elbette ba§�ms�z geli³tiricilerin uygulamalar�n� ARM
taban�na geçirmesini de içeriyor. Bu ba§lamda Apple, geçti§imiz hafta içeri-
sinde Universal App Quick Start Program'�n� duyurdu.

�ekil 2: Program�n içeri§i: Beta yaz�l�m ve araçlara eri³im, Geli³tirici Geçi³
Kiti (Donan�m), Developer Labs, özel forumlar, teknik destek ve geli³tirme
için dokümantasyonlar

Yaln�z bu programa ba³vurmak ücretsiz de§il. Apple yukar�daki hizmet-

4

https://teknoseyir.com/apple-wwdc20-degerlendirmesi
https://teknoseyir.com/apple-wwdc20-degerlendirmesi
https://developer.apple.com/programs/universal/


ler için geli³tiricilerden 500 Dolar talep ediyor ve henüz ülkemizden sipari³
edilemiyor. Donan�msal bir de§i³im oldu§u için elbette Apple, bu programa
ba³vuran ki³i ve �rmalara ARM tabanl�, geli³tirme için kullan�labilecek bir
kit sistemi de veriyor. Tabii ki program tamamland�§�nda geri verilmesi kay-
d�yla.

Bu y�l�n sonunda ve 2021'in ba³�nda ilk ARM tabanl� ürünleri ç�karmaya
ba³layacaklar fakat tabii ki bu süre zarf�nda tüm geli³tiricilerin ARM taba-
n�na geçmesi mümkün de§il. �³te bu sorunu çözmek ad�na Apple, geçmi³te
de PowerPC'den Intel'e geçerken kulland�§� Rosetta emülatörünü tekrar can-
land�r�p Rosetta 2 ismiyle i³letim sisteminin içine gömecek. Yükledi§iniz bir
uygulama e§er x86_64 mimarisi komutlar�n� bar�nd�r�yorsa bu uygulama
otomatik olarak tan�nacak ve Rosetta 2 emülatörü ile ARM taban�na dönü³-
türülüp, çal�³t�r�lacak. Native ARM tabanl� uygulama kadar performansl�
olamayaca§� söylense de bunun zaten geçi³ süreci içerisinde kullan�lacak bir
ara çözüm oldu§u dü³ünülünce pek s�k�nt� ç�karaca§�n� dü³ünmüyorum. Yal-
n�z bunun da birkaç k�s�tlamas� mevcut: JIT (Just-in-time) derleyicisi içeren
uygulamalar, Kernel eklentileri ve sanal makine uygulamalar�n� ARM ta-
ban�na dönü³türemiyor. Bu da demek oluyor ki WMWare vb. yaz�l�mlar�n
³u anki halleriyle orada çal�³amayacak. Elbette ilgili �rmalar ARM tabanl�
sistemler için sanalla³t�rma çözümlerini geli³tireceklerdir ileriki zamanlarda.

Benim önüme dü³en bir di§er yenilik ise iOS taraf�nda: App Clips. Ar-
t�k kullan�c�lar�m�za uygulamam�z�n tamam�n� yüklemeden sadece küçük bir
parças�n� kulland�rabilece§iz. Bu küçük parça uygulama da i³i bitince kulla-
n�c�ya uygulaman�n tam halini yüklemesi de tabii ki teklif ediliyor. Yani bir
nevi demo sunabilece§iniz kullan�c�lara.

Apple'�n mobil cihazlar�ndaki uygulama marketinin i³leyi³iyle ilgili de
bir de§i³iklik söz konusu. Art�k geli³tiriciler App Store kurallar�n� ihlal etti§i
durumlarda Apple'a itiraz edebilecekler. Apple da bu süre zarf�nda kullan�-
c�lar�n hatalardan ma§dur olmamas� için geli³tiriciye hata giderme güncelle-
melerini yay�nlama izini verecek.

Konferans� canl� olarak izlemedim. Sadece takip etti§im kaynaklardan
önüme dü³en haberlere göz at�p de§erlendirmelerimi yapt�m. Haliyle duyu-
rulan her konuya yer verememi³ olabilirim. E§er bu konferansta duyurulan
ve geli³tiricileri ilgilendiren ba³ka konular biliyorsan�z yorumlar bölümünde
dile getirebilirsiniz.
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3 GitLab 13.1 sürümü yay�nland�

GitLab, geçti§imiz hafta içerisinde 13.1 sürümünü yay�nlad�. Bu sürümden
gözüme çarpan baz� yenilik ve de§i³iklikler ise ³u ³ekilde:

3.1 Merge Request Reviews art�k herkese aç�k

�lk olarak GitLab 11.4 sürümüyle birlikte GitLab Premium özelli§i olarak
sunulan bu özellik art�k herkesin kullan�m�na aç�ld�. Art�k bir merge requ-
est'i review ederken birden çok yorumu tek seferde yaz�p gönderebileceksiniz.
Böylece kar³� taraf�n e-posta kutusu da birden çok maille dolmam�³ olacak.

3.2 De§i³tirilen dosyalar için testleri önceliklendirme

Büyük projelerde kod yazarken en can s�k�c� ³eylerden biri de kodunuzu
uzak git sunucusuna gönderdi§iniz çal�³an CI/CD süreçlerinin sonuçlanma-
s�n� beklemek. Bazen yeni yazd�§�n�z bir testin geçemedi§iniz görmeniz için
çok uzun süreler beklemeniz gerekebiliyor. �³te GitLab da tam bu soruna
çözüm getirmi³ ve e§er bir test dosyas�nda de§i³iklik yap�lm�³sa o dosyadaki
testleri daha önce çal�³t�r�yor ve sonuçlar�n� gösteriyor. Böylece vakit kazan-
m�³ oluyorsunuz. Yaln�z bu özellik henüz ücretsiz sürümde mevcut de§il.
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3.3 Code Intelligence

GitLab ve Sourcegraph partnerli§iyle ortaya ç�kan bu özellikle birlikte
art�k GitLab'�n Web IDE'sinde kodlarda gezinirken bir fonksiyonun üzerine
geldi§imizde onun dokümantasyon bilgilerini görebilece§iz ve istersek tan�m-
land�§� dosyay� açabilece§iz. Ayr�ca bu sürümle birlikte Web IDE'ye Editor-
Con�g deste§i de gelmi³. Bugüne kadar olmamas� ³a³�rtt� beni.

�lgili sürüm notlar� sayfas� epeyce bir uzun hepsine göz atamad�m fakat
bakt�klar�m ve GitLab'�n kendi öne ç�kard�klar� içerisinde gözüme çarpan-
lar� aktarmak istedim. Di§er geli³meler ve de§i³iklikler için konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

4 GitHub ana sayfa ve depo sayfalar�n�n tasar�m�n�
güncelledi

Asl�nda bir önceki gündem yaz�s�nda de§erlendirecektim bu konuyu ama Git-
Hub ile ilgili iki tane önemli geli³me verken bir GitHub haberi daha eklemek
hem çe³itlili§i azaltacakt� hem de bir hafta önce bu de§i³iklik henüz beta a³a-
mas�ndayd�. Bu hafta ise art�k beta'dan ç�km�³ ve resmi olarak duyurulmu³
durumda.

Görülebildi§i gibi pro�l resimleri dahil tüm elemanlara kenar yuvarlatma
i³lemi uygulanm�³. Ayr�ca ikonlar da de§i³tirilmi³. Benim henüz al�³amad�-
§�m bir de§i³iklik de eskiden üst k�s�mda olan k�sa depo aç�klamas�, versiyon
bilgileri, kullan�lan programlama dilleri gibi görselliklerin sa§ tarafa ta³�nm�³
olmas� oldu. Bir depo sayfas�na girdi§imde istemsiz olarak ilk üst k�sma ba-
k�yorum, bulamay�nca yana bak�yorum. Buna al�³abilirim bir süre sonra ama
hâlâ daha karanl�k tema özelli§inin gelmemi³ olmas�na ne al�³abiliyorum, ne
de tahammül edemiyorum. Gerçekten anlamakta zorlan�yorum. Geli³tiriciler
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�ekil 3: GitHub'�n yeni depo sayfas� tasar�m�.

için haz�rlanmam�³ birçok sitede bile bu özellik varken GitHub gibi ço§un-
lukla bizim kulland�§�m�z ve geceleri aktif oldu§umuz bir platformun karanl�k
tema özelli§in olmamas� nereden bakarsan�z bak�n saçmal�kt�r! Beta süresin-
deyken geri bildirim olarak göndermi³tim fakat dikkate al�nmam�³ demek ki.
GitHub'dan biraz so§umaya ba³lad�m ne yalan söyleyeyim.

Yeni tasar�m hakk�nda siz ne dü³ünüyorsunuz? Al�³abildiniz mi yoksa
siz de benim gibi elemanlar�n eski tasar�mdaki yerlerine hala bakanlardan
m�s�n�z? Karanl�k temas�n�n hala daha gelmemi³ olmas�na kaç rezalet puan�
verirsiniz? Yorumlar bölümünde konu³al�m.

5 Python'a Pattern Matching özelli§i eklenmesi için
taslak öneri sunuldu

Geçti§imiz hafta içerisinde yay�nlanan taslak öneri doküman�yla birlikte e§er
öneri kabul edilirse art�k Python'da ³u bir söz dizimi (syntax) yazmak müm-
kün olacak:
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Python
match degisken:

case 0 | 1 | 2:

print("Küçük say�")

case [] | [_]:

print("K�sa bir dizi")

case str():

print("String bir ifade")

case _:

print("Ba³ka bir ³eyler")

Türkçe'ye örüntü tan�ma ya da desen tan�ma olarak çevirirsek yanl�³
olmaz san�r�m. Bu özellikle birlikte gördü§ünüz gibi birden çok sorgulama
ifadesini tek bir de§i³ken için çal�³t�rabilece§iz. Python'da di§er birçok dilde
olan switch/case yap�s�n�n olmamas� da dü³ünüldü§ünde bence böyle bir
özelli§e günümüzde ihtiyaç var.

Daha önce de bir tane dilin yarat�c�s� taraf�ndan olmak üzere 2 kez de-
nenmi³ bu özelli§in eklenmesi fakat kabul edilmemi³ (bkz: PEP 275) (bkz:
PEP 3103). Bakal�m bu seferki denemenin sonucu ne olacak? Hep birlikte
görece§iz.

6 Angular 10.0.0 sürümü yay�nland�

Eskilerin popüler ön yüz geli³tirme frameworklerinden biri olan Angular ge-
li³tirilmeye devam ediyor. Geçti§imiz hafta yay�nlanan 10.0.0 sürümüyle bir-
likte gelen baz� özellik ve de§i³iklikler ise ³u ³ekilde:

gorseller/angular10-date-range-picker.gif

Yeni Date Range Picker eleman�n� mat-date-range-input ve mat-date-range-picker
komponentleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Daha fazla detay için bu sayfay�
ziyaret edebilirsiniz.

Ayr�ca bu sürümle birlikte opsiyonel olarak "strict" mod özelli§i de gelmi³
durumda. Yeni bir proje olu³tururken ng new --strict komutunu kullan�r-
san�z bu modun aktif oldu§u bir proje yaratabilirsiniz.

Angular'�n geli³tirilmesi için kullan�lan teknolojilerin sürümleri de yük-
seltilmi³. Bunlar aras�nda TypeScript 3.9 sürümüne geçi³, TSLib ve TSLint
araçlar�n�n güncellenmesi de var.

Bu sürümle birlikte gelen di§er özellik ve de§i³iklikler için konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz. E§er projenizi Angular 10 sürümüne
yükseltmek istiyorsan�z yükseltme rehberi için bu sayfay� ziyaret edebilirsi-
niz: https://update.angular.io/.
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7 Perl 7 sürümü duyuruldu

Geçti§imiz hafta düzenlenen Perl konferans�nda, Perl programlama dilinin
yeni sürümü olan Perl 7 duyuruldu. Fakat dü³ündü§ünüz gibi büyük kod de-
§i³iklikleri içeren bir sürüm de§il, daha çok Perl 5'in daha modern varsay�lan
ayarlarla birlikte gelen hali gibi dü³ünebilirsiniz. Tabii ki ileride büyük kod
de§i³iklikleri içeren major sürümler de gelecek.

Konuyla ilgili YouTube videosu
Bu ayn� zamanda demek oluyor ki Perl 6 sürümü hiçbir zaman olmayacak.

Bana PHP 5'den PHP 7'ye geçi³i hat�rlatt� bu durum. �lginç bir bilgi: PHP
6 etiketli bir sürüm olmamas�na ra§men Türkiye'de bir yay�nevi bu isimde
kitap basm�³t�r :).

8 Yakla³an Online Etkinlikler

Etkinlik �smi Tarihi
PostgreSQL Sohbetleri 25: Veri tipleri (ileri seviye) 29 Haziran 13:30
Build a ML model for calculating product order return
propensity

29 Haziran 14:00

Serverless Uygulamalar�n�z� OpenShift'te Operatörlerle
Yönetin!

29 Haziran 15:00

How to use Firestore? 29 Haziran 21:00
Cloud Native MySQL & PostgreSQL in Azure: The Fu-
ture of Open Source Databases

30 Haziran 13:00

AWS Public Sector Summit Online 30 Haziran 16:00
Predict your insurance premium cost with AutoAI 30 Haziran 18:00
Hem Kazan Hem Ö§ren :: Tasar�m Kal�plar� Part-2 30 Haziran 19:00
Python Saati no.115-Dinamik Programlama ile Antik Ya-
z�lar Üzerinde Çal�³mak

30 Haziran 20:00

What's New in Android 11 30 Haziran 20:00
Eser Özvataf - Node.js, Deno ve JS ile Backend Geli³tir-
menin Dünü ve Bugünü

30 Haziran 21:00

Online Yar�³ma: Türkçe Do§al Dil �³leme 1 Temmuz 09:00
Uydu datalar�n� Watson Studio ile analiz etme 1 Temmuz 15:00
Managed Kubernetes - �ring up a full cluster & deploying
& running apps on K8S

1 Temmuz 18:00

OpenShift Pipelines 101: Journey to Save Time 2 Temmuz 14:00
Devam� sonraki sayfada
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https://www.meetup.com/tr-TR/python-istanbul/events/271526409/
https://www.meetup.com/tr-TR/python-istanbul/events/271526409/
https://www.meetup.com/tr-TR/GDG-Hatay/events/270946487/
https://kommunity.com/acmhacettepe/events/nodejs-deno-ve-js-ile-backend-gelistirmenin-dunu-ve-bugunu-eser-ozvataf-5ef2730a
https://kommunity.com/acmhacettepe/events/nodejs-deno-ve-js-ile-backend-gelistirmenin-dunu-ve-bugunu-eser-ozvataf-5ef2730a
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/online-yarisma-turkce-dogal-dil-isleme-4e93a5ba
https://www.meetup.com/tr-TR/IBMDeveloperTR/events/271308690/
https://www.meetup.com/tr-TR/Oracle-Developer-Meetup-Istanbul/events/271414254/
https://www.meetup.com/tr-TR/Oracle-Developer-Meetup-Istanbul/events/271414254/
https://www.meetup.com/tr-TR/IBMDeveloperTR/events/271471757/


Önceki sayfadan devam ediyor
Etkinlik �smi Tarihi
Flutter'a Do§ru no.7 - Webview ile Uygulama Olu³tur-
mak

2 Temmuz 21:00

Build your First Microservice based Web Application 3 Temmuz 14:00
Custom Distributed Transaction Management Between
Microservices

3 Temmuz 21:00

Create a web-based chatbot with voice input and output 4 Temmuz 14:00

9 Di§er Haberler

� �ngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi: "Parola yap�³t�rmaya izin ve-
rin"

� Unity Learn Premium herkes için ücretsiz oldu.

� AWS, kod yazmadan uygulama geli³tirme çözümünü beta olarak ta-
n�tt�: Amazon Honeycode.

� HashiCorp Cloud Platform tan�t�ld�.

� Snapchat geli³tiriciler için ücretsiz telefon do§rulama hizmetini tan�tt�.

� GitHub Enterpise Server 2.21 sürümü yay�nland�.

� dotnet-monitor projesi tan�t�ld�.

� Windows 10 ARM için OpenJDK duyuruldu.

� PHPStorm 2020.1.3 Preview sürümü yay�nland�.

� PHP 8.0.0 Alpha 1 sürümü yay�nland�.

� TypeScript 4.0 Beta sürümü yay�nland�.

� Flutter tak�m�, geli³tiriciler için yeni araçlar yay�nlad�lar.

� Deno v1.1.2 sürümü yay�nland�.

� Hasura Cloud tan�t�ld�.

� Haskell için web geli³tirme framewürk'ü tan�t�ld�: IHP. YouTube Tan�-
t�m Videosu

� OneDev 3.2 sürümü yay�nland�.
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https://kommunity.com/mobilerdev/events/fluttera-dogru-7-webview-ile-uygulama-olusturmak-cb0ebe4e
https://kommunity.com/mobilerdev/events/fluttera-dogru-7-webview-ile-uygulama-olusturmak-cb0ebe4e
https://www.meetup.com/tr-TR/IBMDeveloperTR/events/271471860/
https://kommunity.com/devnot-yazilimci-bulusmalari/events/custom-distributed-transaction-management-between-microservices-850b0f3c
https://kommunity.com/devnot-yazilimci-bulusmalari/events/custom-distributed-transaction-management-between-microservices-850b0f3c
https://www.meetup.com/tr-TR/IBMDeveloperTR/events/271471941/
https://www.ncsc.gov.uk/blog-post/let-them-paste-passwords
https://www.ncsc.gov.uk/blog-post/let-them-paste-passwords
https://blogs.unity3d.com/2020/06/23/learn-premium-is-now-available-to-everyone-at-no-cost-forever/
https://aws.amazon.com/tr/blogs/aws/introducing-amazon-honeycode-build-web-mobile-apps-without-writing-code/
https://aws.amazon.com/tr/blogs/aws/introducing-amazon-honeycode-build-web-mobile-apps-without-writing-code/
https://www.honeycode.aws
https://www.hashicorp.com/blog/announcing-cloud-platform/
https://techcrunch.com/2020/06/23/snapchat-adds-free-phone-number-verification-to-its-list-of-sdk-perks/
https://github.blog/2020-06-25-github-enterprise-server-2-21-is-here/
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/introducing-dotnet-monitor/
https://devblogs.microsoft.com/java/announcing-openjdk-windows-arm/
https://blog.jetbrains.com/phpstorm/2020/06/phpstorm-2020-1-3-preview/
https://www.php.net/archive/2020.php#2020-06-25-1
https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-0-beta/
https://medium.com/flutter/new-tools-for-flutter-developers-built-in-flutter-a122cb4eec86
https://github.com/denoland/deno/releases/tag/v1.1.2
https://hasura.io/blog/announcing-hasura-cloud-managed-graphql-for-your-database-and-services/
https://ihp.digitallyinduced.com/
https://github.com/digitallyinduced/ihp
https://www.youtube.com/watch?v=UbDtS_mUMpI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=UbDtS_mUMpI&feature=emb_title
https://www.onedev.io/v3.2.0/


� Micronaut 2.0 sürümü yay�nland�.

� SQLDelight 1.4.0 sürümü yay�nland�.

� DVC 1.0 sürümü yay�nland�.

10 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/25 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://objectcomputing.com/news/2020/06/26/announcing-micronaut-20
https://github.com/cashapp/sqldelight/releases/tag/1.4.0
https://dvc.org/blog/dvc-1-0-release
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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