
programmeren in rust

begin met voorsprong

dankzij deze tips.



                              Rust is als programmeertaal zeer geliefd

                              bij een breed publiek, en in het bijzonder

                              bij embedded software engineers. Zij

                              prijzen Rust voor zijn performantie en

                              veiligheid. Zo ook Devon, embedded

                              software engineer, en project manager

                              embedded software solutions bij AUSY. 

Devon: “Een paar jaar geleden volgde ik een presentatie

over Rust, maar ik heb er nadien verder weinig mee

gedaan. Een aantal maanden geleden zag ik er

verschillende Reddit threads over passeren, en ben ik mij

beginnen verdiepen in Rust.”

“Je leert de taal niet van vandaag op morgen, maar ik ben

absoluut overtuigd van de meerwaarde die Rust biedt bij

het ontwikkelen van embedded software. Er zijn

verschillende weetjes en tips die me van bij het begin

goed op weg hebben geholpen, en er zijn zaken die ik als

beginner liever net iets eerder geweten had. Ik deel die

best practices graag met je!”



Een van de dingen die Rust zo

uniek maakt, is de Borrow

Checker. Iedereen die start met

Rust loopt er wel eens tegenaan:

foutmeldingen van de Borrow

Checker bij het compileren. 

Vaak probeer je dan snel wat

aanpassingen te maken zodat

de foutmelding verdwijnt, maar

nog beter is begrijpen waarom

er nu juist een foutmelding was.

Zit je software design wel goed

in elkaar? In tegenstelling tot

development in andere talen

dwingt Rust je op voorhand

goed na te denken over hoe je je

software gaat structureren en

hoe de onderdelen met elkaar

moeten interageren.

de borrow checker is je

vriend. sterke types.

Sterke types of ‘strong types’
worden hard aangeraden in Rust.
Waar in C al snel een const
gebruikt wordt, zoals
ERR_INVALID_ARG = -1, gebruikje
in Rust daarvoor een enumerator
met de mogelijke uitkomsten,
bijvoorbeeld Enum Err { invalid,
valid }.

result en option.

Wanneer functies die je aanroept
in C geen waarde teruggeven,
wordt vaak een nullpointer
gebruikt. Gebeurt dat
onverwachts, dan kan je
programma volledig in de soep
lopen. Rust probeert deze situaties
te vermijden via Result en Option. 

Met Result krijg je ofwel een OK
ofwel een Err terug, met Option is
dat Some of None. Dat zorgt
ervoor dat het in de code veel
duidelijker is welke data al dan niet
teruggegeven worden door een
functie.



Een handige shortcut bij het

propageren van errors in je

codelogica is het gebruik van de

? operator. Als je een vraagteken

achter een Result plaatst, zal die

ervoor zorgen dat bij een Ok

resultaat het programma

gewoon verder gaat. Bij een Err

resultaat wordt de functie

beëindigd en wordt de fout als

resultaat teruggegeven aan de

code die de functie had

opgeroepen. Je hebt dus geen

expliciet return statement nodig.

de ? operator.

Je kan de Rust compiler

aangeven dat er onveilige code

gebruikt wordt in je programma

door code in een unsafe blok te

zetten. De compiler zal daar

geen checks op doen en het

geheugen management wordt

volledig aan jezelf toevertrouwd.

Daarom gebruik je best zo

weinig mogelijk code in een

unsafe blok - tenzij het niet

anders kan, bijvoorbeeld voor

het oproepen van C code vanuit

Rust.

gebruik van unsafe.



Rond Rust is een uitgebreid

tooling landschap ontstaan om

je te helpen goede Rust code te

schrijven. Dankzij Clippy en

rustfmt kan je ervoor zorgen dat

je syntax er correct uitziet en

vaak voorkomende fouten

onmiddellijk worden

aangegeven. Daarnaast bevat de

Rust toolchain ook

ondersteuning om unit testen en

documentatie testen uit te

voeren. Voorbeeldcode die niet

compileert is dus verleden tijd!

tooling. features.

Wanneer je verschillende versies

van je software-applicatie wil

maken (door licenties of een

gratis en betalende versie) kan je

gebruik maken van features in

Rust. Daarmee kan je delen van

je software heel gemakkelijk in-

of uitschakelen. De Rust

compiler zorgt ervoor dat

uitgeschakelde delen niet mee

in je uiteindelijke applicatie

terechtkomen.



Een van de minpuntjes van Rust

is dat je software compileren

niet zo snel gaat als C code of

Go zodra je project in

complexiteit toeneemt en

meerdere crates bevat. Een

optie is om je project op te

delen en afzonderlijk te

compileren. 

Als extraatje dwingt dat jou als

developer om na te denken over

de architectuur van de

applicatie. Het geeft je ook de

mogelijkheid om met features

componenten aan en uit te

schakelen.

Heb je meerdere Rust projecten

met gedeelde dependencies?

Dan kan je gebruik maken van

sccache. Daarmee worden de

gecompileerde dependencies

hergebruikt in plaats van telkens

opnieuw te worden

gecompileerd. Je bespaart dus

schijfruimte en compilatietijd!

compilatietijd.

Ook al is Rust een relatief jonge

taal, er bestaan al heel wat

populaire en handige crates die

het ontwikkelen van onderdelen

van je software

vergemakkelijken. Ga zeker niet

je eigen logging of serialisatie

bibliotheek maken, maar bekijk

de crates.io website en ga na of

er al iemand een bibliotheek

gemaakt heeft met de

functionaliteit die je wil. 

Gebruik je Rust in je embedded
software development, ga dan
zeker aan de slag met de
Embedded-HAL crate.

vind het wiel niet

opnieuw uit.



Heb je vragen over het ontwikkelen in Rust? Wil je jouw

ervaringen met me delen? Of ben je een steengoede Rust

developer op zoek naar een nieuwe uitdaging? Laat zeker

van je horen, en we spreken af voor een kop koffie!

       devon kerkhove

       devon.kerkhove@ausy.be

       +32 473 21 64 54

nog vragen?

mailto:devon.kerkhove@ausy.be


www.ausy.be

onze ambities.

Eenvoudig gezegd? Jou inspireren met onze 

passie voor technologie. We willen het beste 

naar boven halen in onze klanten en talenten. 

We gebruiken de kracht van technologie om 

bedrijven opnieuw uit te vinden. En we bieden 

onze experten de kans om mee te werken 

aan de technologische oplossingen van morgen. 


