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Por que MAIS UMA linguagem?

Sabemos EXATAMENTE
o que ta rodando na
máquina.
Muito controle sobre o
layout de memoria

Segfautls, buffer overrun,
todo tipo de violação de
segurança da memória Python, JavaScript

(JITs), ruby.

Mas não sabemos o
que ocorrem em
tempo de execução



Por que MAIS UMA linguagem?

Rust ganhou o primeiro lugar de “linguagem de programação mais amada de
2016” na pesquisa do Stack Overflow. 

Acredita-se que o nome
venha de ferrugem mesmo,
da família de fungos RUST 



“Rust is a systems programming language focused on three goals: safety, speed,
and concurrency.” - https://doc.rust-lang.org/book/

- Sem garbage collector. 

As promessas de Rust

Algo que continuamente, ou regularmente, varre a
memoria do programa procurando por items que possam
ser deletados. Causa custos em tempo de execução. GCs
são não-determinísticos. Objeto pode estar ou não na
memória muito tempo depois do programa o ter “dropado”. 

https://doc.rust-lang.org/book/


- zero-cost abstractions

Um dos mantras de C++, que o faz uma boa escolha pra systems
programming é o princípio de “abstração a custo zero”: Zero overhead! Você não
paga pelo que você não usa. E o que você de fato usa, vc nao poderia ter codado
melhor. – Stroustrup

Custo zero garante que o código vai compilar pra algo muito próximo do código
de máquina que vc escreveria à mão.

As promessas de Rust





- Move semantics

Em Rust quando um valor é usado - passado para uma função, por
exemplo - não é nem compartilhado (passando referências como em Java ou
python) nem copiado (C++). Ele é MOVIDO (MOVE semantics) para a
operação. O dono original não pode mais usa-lo.

Em Rust, diferentemente de C++, você clona manualmente se precisar.

As promessas de Rust



- Move semantics
Rust se certifica que há exatamente UMA referência (que em rust é chamado de binding) para um dado recurso. Exemplo:
Se temos um vetor, podemos passá-lo para um outro “binding”.

let v = vec![1, 2, 3];
let v2 = v;

Mas se tentarmos usar v depois, temos um erro:

let v = vec![1, 2, 3];
let v2 = v;
println!("v[0] is: {}", v[0]);

error: use of moved value: `v`
println!("v[0] is: {}", v[0]);

As promessas de Rust



Solução Rust
Conceito de propriedade/empréstimo (ownership/borrowing)

Com ownership nao tem “aliasing”, não tem mais de uma referência para o
mesmo recurso, ou objeto. 

E empréstimo:



- Segurança de memoria garantida (sem dangling pointers, etc..)
threads sem data races ( duas ou mais threads em um único processo acessam a mesma

memória de forma concorrente, pelo menos um desses acessos é escrita e as threads nao usam

um lock exclusivo).
trait-based generics (interfaces)
pattern matching
type inference
minimal runtime
efficient C bindings (!!)
Fácil de usar embarcado em outras linguagens.

As promessas de Rust



Controle e segurança

Controle como se tem em baixo nível;

Segurança que se espera de Ruby e Python;

Checagem em tempo de compilação, sem GC;

Fácil de embarcar em outras linguagens (Skylight, por exemplo: Componente
executando no app Rails do cliente. Nao pode usar muita memória e tem que
rodar rápido. Rust satisfez as limitações de recursos) Poderiam ter reescrito a
gem em C ou C++, mas não queriam comprometer o aspecto de segurança que
haviam garantido previamente com Ruby.



O que é controle?
//C++

void exemple() {

vector<string> vector;

…

auto& elem = vector[0];

…

Não tem outras camadas.
Sabemos exatamente oq ta
rolando.  



O que é controle?

“Lightweight references”

Não tem “meta data tracking”, ou mágica acontecendo. É
um valor referenciado diretamente na memória. 

Destruiçao deterministica!



O que é segurança?



O que é segurança?

Olá, dangling pointer!!! :D



O que é segurança?
Rust emprega conceitos claros e rígidos de MUTAÇAO e ALIASING.



Rust se “reparte” em 3 grandes comunidades, de
programadores com diferentes backgrounds

Ex programadores C++ 
Ex scripting language 
Ex functional 

De alguma forma, Rust é uma combinação dos 3.



Nao é só sobre a linguagem, é sobre o ecossistema

Cargo -> gerenciador de pacotes Rust (npm / yum / apt-get / pacman / gem
install / pip install)

Crates.io -> unidades de compilaçao (sera compilado gerando um binario ou
uma biblioteca). Modulos não são compilados individualmente, somente
crates são compilados.

6,639 crates no site crates.io ontem a noite (quando eu chequei)
1470 contribuidores só no RUSTC (compilador de rust)
Principais areas: desenvolvimento de games, sistemas operacionais e dev web.



Nao é só sobre a linguagem, é sobre as ferramentas

Cargo. Nunca mais escreva um Makefile.
rustfmt: Ferramenta para achar e consertar formatação em Rust. (lint do JS)
Integraçao em IDE. vim, emacs ("rust-mode" pra usar highlight), atom, Sublime,

eclipse, Netbeans, VS
rustfix: automaticamente aplica as sugestões feitas pelo compilador.
Debugar: rust-gdb

FFI: Foreign function interface

https://github.com/kud1ing/awesome-rust#applications-written-in-rust

https://github.com/rust-lang/rust/blob/master/src/etc/rust-gdb
https://github.com/kud1ing/awesome-rust#applications-written-in-rust


Nao é só sobre a linguagem, é sobre estabilidade

Uma nova versão 1.x a cada 6 semanas
Semver (versionamento semantico)

X.y.z : Major.Minor.Patch.
Z: bugfix
Y: backward-compatible
X: quebra a API existente

Build todos os  crate no crates.io como parte do release process



Nao é só sobre a linguagem, é sobre a comunidade

Rust tem um código de conduta.
“Todos são tratados como humanos, é só software” - steve klabnik
Muitos meetups até antes da prerelease!
Mais de 3000 pessoas sempre conectadas no IRC #rust



Nao é só sobre a linguagem, é sobre a comunidade

https://www.rust-lang.org/en-US/conduct.html

“We are committed to providing a friendly, safe and welcoming environment for
all, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression,
sexual orientation, disability, personal appearance, body size, race,
ethnicity, age, religion, nationality, or other similar characteristic.”

We will exclude you from interaction if you insult, demean or harass anyone. 

No geral o código de conduta foi adotado da comunidade Nodejs
http://blog.izs.me/post/30036893703/policy-on-trolling

https://www.rust-lang.org/en-US/conduct.html
http://blog.izs.me/post/30036893703/policy-on-trolling


Empresas que usam Rust 

https://www.rust-lang.org/en-US/friends.html

https://www.rust-lang.org/en-US/friends.html


Como começar e contribuir

Infinitas possibilidades!

A minha preferida: THE book!  (https://doc.rust-lang.org/book/)

IRC: #rust ou #rust-beginners

Exercism http://exercism.io/languages/rust/about

Servo, Gecko, games!

https://doc.rust-lang.org/book/
http://exercism.io/languages/rust/about


That’s all, folks!

Espero que vcs descubram mais e contribuam com os projetos!

larissagaulia@gmail.com

mailto:larissagaulia@gmail.com
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