vergelijking
programmeertalen c en rust.

De vergelijking tussen Rust en C is een
trending topic voor developers. De talen
lijken sterk op elkaar, en veel developers
vragen zich af welke dan juist het beste is
om te gebruiken. Laten we beginnen met
een definitie van de 2 talen, om ze daarna
met elkaar te vergelijken.

c.
C is een imperatieve programmeertaal, gebaseerd op
de taal B. C is procedureel: alle code is onderdeel van
een functie. Hoewel C getypeerde data heeft, laat de
taal wel nog altijd conversie toe. Conversie is
mogelijk door middel van casts: de datatypes hoeven
niet van dezelfde grootte te zijn (al is dat wel
aangeraden).
C is een taal die dicht aansluit bij de hardware. Dat
heeft voor- en nadelen. C kan voor heel wat
verschillende doeleinden gebruikt worden, en is
relatief snel. Maar langs de andere kant is deze
programmeertaal niet erg vergevingsgezind wanneer
het om fouten gaat, en de compiler voert relatief
weinig controles uit.

rust.
Rust is een expressie programmeertaal, die initieel
gecreëerd werd als een project van Mozilla. Deze taal
is geïnspireerd op C en C++, maar kent toch heel wat
verschillen tegenover deze programmeertalen.
De focus van Rust ligt op snelheid, veiligheid,
betrouwbaarheid en productiviteit. Het grootste
voordeel aan Rust, is dat het een veilige
programmeertaal is: de taal voorkomt fouten tegen
geheugengebruik zonder de overhead van een
garbage collector en verzorgt concurrency zonder
race condities.

rust vs c.
Wat zijn dan de grootste verschillen tussen deze 2 programmeertalen? Wij zetten ze voor je op een rijtje.

c

rust

leeftijd

C werd ontwikkeld in 1972 en bestaat
dus al 49 jaar.

Mozilla ontwikkelde Rust in 2010.
Deze programmeertaal kan dus 11
kaarsjes uitblazen en is nog erg jong maar de technologie staat zeker niet
meer in zijn kinderschoenen.

syntax

De syntax van C is in tegenstelling tot
talen zoals C# en Python iets minder
vlot leesbaar. Denk maar aan function
pointers, pointer wiskunde voor
arrays ... Het is makkelijk om in C heel
cryptische maar compilerende code
te schrijven.

Qua basis syntax lijkt Rust sterk op C,
maar door zero-cost abstraction toe
te passen wordt de code heel wat
leesbaarder en kan je het in bepaalde
mate vergelijken met bijvoorbeeld
C#.

c
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veiligheid

Zoals hierboven vermeld, voert de C
compiler weinig controles uit. Een C
programma dat door de C-compiler
correct wordt bevonden, hoeft niet
per se goed te functioneren. Vandaar
ook het bekende gezegde: C
provides all the rope you need to
hang yourself - je kan veel met C,
maar énkel als je weet wat je doet.

Rust staat erom bekend een veilige
programmeertaal te zijn. Rust leunt
op ownership: de taal laat toe te
programmeren zonder de overhead
van een garbage collector, en zonder
angst voor segmentatiefouten. Rust
onderschept fouten tijdens het
compileren van de code, en geeft
programmeurs dus de kans om
problemen op te lossen voor de code
met een bug kan worden uitgevoerd.

snelheid

Grote delen van populaire operating
systems zoals Windows, UNIX en
Linux zijn geschreven in C. De taal
mag dan al relatief oud zijn, zelfs
vandaag heeft hij maar weinig
concurrenten als het op snelheid en
performantie aankomt.

Qua snelheid en performantie, hoeft
Rust echter niet onder te doen voor
de klassieke programmeertalen. Rust
is minstens even snel als talen zoals C
of C++, en in sommige gevallen zelfs
sneller. De snelheid tussen beide
programmeertalen is dus erg
vergelijkbaar.

c
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(raw)
pointers

Geheugenallocatie, adressering en
manipulatie gebeurt door middel van
pointers. Het is aan de programmeur
om het gealloceerde geheugen terug
vrij te geven om geheugenlekken te
voorkomen.

Het equivalent van C pointers in Rust
zijn raw pointers. In Rust worden
vooral references of fat pointers
gebruikt. Geheugen wordt
automatisch terug vrijgegeven zodra
het niet meer nodig is.

compiler

Op dit moment is het compileren van
C code sneller dan Rust. De C
compiler voert geen controle uit of
het geheugen terug wordt
vrijgegeven.

Het grootste voordeel van Rust ten
opzichte van C, is de borrow
checker: het deel van de compiler
dat ervoor zorgt dat referenties niet
langer blijven bestaan nadat de data
waaraan ze refereren verdwenen zijn,
en dat helpt om de bugs veroorzaakt
door geheugenproblemen te
elimineren.
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dependencies

De project dependencies moet je zelf
in het systeem integreren. Bovendien
moet je eventuele nieuwe versies
manueel opvolgen.

Rust heeft een eigen package
manager, Cargo, die project
dependencies zal binnenhalen
zonder dat je er iets voor hoeft te
doen.

gebruiksvriendelijkheid

C mag dan wel een minder steile
leercurve hebben dan Rust, dat
vertaalt zich ook in de
gebruiksvriendelijkheid. Omdat C
minder automatische checks uitvoert
in de compiler, is het gemakkelijker
om fouten te maken in de code en is
het uiteindelijke risico op bugs dus
groter.

De leercurve van Rust is heel wat
steiler dan die van C, maar daarna is
deze programmeertaal, met zijn
automatische checks en
programmatie zonder de overhead
van een garbage collector,
makkelijker te gebruiken en dus
gebruiksvriendelijker dan C. Wanneer
je Rust volledig onder de knie hebt, is
werken met deze taal easy peasy
lemon squeezy. Let op: zowel C als
Rust vragen een sterke basiskennis
van programmeren. Je moet dus wel
weten wat er zich under the hood
afspeelt om ze te kunnen gebruiken.

toekomstgerichtheid

c

rust

De laatste update dateert van juni
2018, deze bracht geen nieuwe
features, enkel technische correcties.
De volgende versie wordt niet
verwacht voor 2022.

Rust werkt met edities en snellere
versie updates. Elke editie brengt
zo’n grote veranderingen met zich
mee, dat code geschreven voor
bijvoorbeeld editie 2018 niet
gegarandeerd zal compileren
wanneer editie 2021 van de
compiler/taal gebruikt wordt.
Edities worden gekozen wanneer er
grote aanpassingen aan de taal
gebeuren die de taal beter maken op
lange termijn.
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