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The Rust Programming Language
● Oficjalne powstanie: 2010 r. z inicjatywy pracownika Mozilla 

Research
● Cel: Tworzenie systemów z naciskiem na bezpieczeństwo (m.in. 

pamięci) i współbieżność
● Składnia podobna do  języków z grupy C/C++ (semantyka jest różna)
● Nie posiada garbage collectora
● Język open source
● Rust zajął pierwsze miejsce w kategorii Most Loved Programming 

Language of 2016 in the Stack Overflow Developer Survey.



Przykładowy kod
fn main() 
{

let program = "+ + * - /";
   let mut accumulator = 0.7_f32;

for token in program.chars() 
{

     match token 
{

           '+' => accumulator += 23.0,
           '-' => accumulator -= 7.0,
           '*' => accumulator *= 0.9,
           '/' => accumulator /= 0.625,
           _ => { // ignorowanie wszystkich pozostałych znaków }
       }
   }
   println!("Program \"{}\" wylicza wartość {}", program, accumulator);
} Wynik programu: Program "+ + * - /" wylicza wartość 56.047997



Wpływ innych języków i na inne języki

Zainspirowany przez:
● Haskell (brak efektów ubocznych)
● Cyclone (bezpieczeństwo)
● Erlang, Newsqueak (współbieżność)
● C\C++, C# (składnia) 
● inne: NIL, OCaml, Ruby, Scheme, Standard ML

Inspirowany w:
● Elm, Crystal (rozszerzone 

komunikaty błędów)
● Idris (unikalne typowanie)



Wyposażenie języka

● abstrakcje o zerowym koszcie (zastosowanie konstrukcji 
wysokopoziomowych)

● semantyka przenoszenia
● gwarancja bezpieczeństwa pamięci
● wątki bez wyścigów (data races) (współbieżność)
● dziedziczenie oparte na cechach
● dopasowywanie wzorca
● wnioskowanie typu (inferencja typów)
● minimalny czas wykonania
● wydajne bindingi do C



Rodzaje wskaźników
● Ownership (Własność)
● References and Borrowing (Referencje i pożyczanie)
● Lifetimes (Czas trwania)
● Raw Pointers (Surowe wskaźniki)



Cargo - package manager

➢ Tworzy dwa pliki Cargo.lock i Cargo.toml w projekcie
➢ Pobiera i buduje zależności projektu
➢ Wywołuje rustc lub inne narzędzia z poprawnymi parametrami w celu 

skompilowania projektu 
➢ Wprowadza własne konwencje, aby praca przy projektach była 

łatwiejsza



.
├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
├── benches
│   └── large-input.rs
├── examples
│   └── simple.rs
├── src
│   ├── bin
│   │   └── another_executable.rs
│   ├── lib.rs
│   └── main.rs
└── tests
    └── some-integration-tests.rs



Crates and Modules (Skrzynki i moduły)
Główny folder projektu jest traktowany jako skrzynia (crates) 
odpowiednik package m.in. w Javie

Moduły zaś są tworzone by oddzielić logikę projektu na poszczególne 
części. Moduły przechowują submoduły, które z kolei są plikami z kodem 
i także pomagają w separacji części  danego modułu.

Moduły znajdują zastosowanie w pisaniu bibliotek.  



Słowo o kompilatorze LLVM (Low Level Virtual Machine)

● Cross-compilation (kompilacja skrośna)
● Posiada niezależny od języka zestaw instrukcji oraz system typów. 

Każda instrukcja przedstawiona jest w postaci SSA (Single Static 
Assignment)

● Posiada podstawowe typy takie jak liczby całkowite określonych 
rozmiarów i dokładnie pięć typów pochodnych: wskaźniki, tablice, 
wektory, struktury i funkcje.

● Szeroka optymalizacja względem kompilatora takiego jak GCC.



Dokumentacja języka (doc.rust-lang.org)

The Rust Programming Language - oficjalny dokument języka, pomocny w 
nauce podstaw
The Rust Reference - zbiór informacji o języku (niekoniecznie kompletny)
Standard Library API Reference - dokumentacja standardowej biblioteki
The Rustonomicon - dokument przeznaczony dla zaawansowanych 
programistów Rust. O sztuce pisania nie w pełni bezpiecznego kodu
Compiler Error Index - indeks błędów kompilatora (E0572)



Rust Playground (play.rust-lang.org)



Wstawki assemblerowe - Rust Nightly



Dziękuję za uwagę!

Może i Ty zafascynujesz się Rust i zostaniesz 
Rustacean’em  


