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2010 
mozilla brengt rust naar buiten.

In 2006 ontstaat Rust uit een side project van

Graydon Hoare, een werknemer van Mozilla. Lang

verhaal kort: Mozilla gelooft in het project en begint

het in 2009 te sponsoren. In juli 2010 wordt Rust

vervolgens geïntroduceerd aan de wijde wereld. 

2015 
rust 1.0.

Na de eerste pre-alpha release (versie 0.1) in 2012,

wordt de eerste stabiele versie van Rust gelanceerd

in 2015 (versie 1.0). Vanaf dan zijn stabiele releases

elke 6 weken vaste kost. Stap voor stap wint de

programmeertaal aan populariteit dankzij haar

performantie en hoge mate van veiligheid. 

vanaf 2016 
rust duidelijk in opmars.

Facebook, Microsoft, Dropbox, Amazon (AWS),

Google, Huawei, Yelp … Vanaf 2016 beginnen heel

wat grote bedrijven Rust in meer of mindere mate te

gebruiken. De voornaamste reden? Het makkelijke

gebruik van geheugen, de betrouwbaarheid en

veiligheid, en de productiviteit dankzij de uitgebreide

documentatie en gebruiksvriendelijke compiler en

package manager.



2018 
embedded working group.

De embedded working group heeft sinds 2018 als

doel om van Rust een eersteklas programmeertaal te

maken voor embedded software ontwikkeling. De

groep vormt de brug tussen zowel de embedded

community als de Rust teams. Ze focussen zich op de

verbetering van de kwaliteit van de software, de

productiviteit van de ontwikkelteams en de end-to-

end ervaring van de embedded developers.

2018 
rust 2018.

De tweede major update van Rust (na 2015) volgt in

2018. Het brengt de hoogtepunten sinds 2015 samen

in een mooi geheel, met onder andere

opgeschoonde documentatie, tooling en libraries.

Met deze editie streven de ontwikkelaars er ook naar

om de productiviteit van Rust in specifieke domeinen

aan te tonen. Denk aan embedded software, waarbij

dan ook de embedded working group is ontstaan. 



2021 
oprichting rust foundation.

Sinds februari 2021 bundelen Mozilla, Microsoft,

Google, AWS en Huawei hun krachten in de Rust

foundation. Ze gaan de verbintenis aan om Rust te

helpen groeien en de community te versterken.

2021 
al 6de keer meest geliefde

programmeertaal.

Al sinds 2016 is Rust volgens de Stack Overflow

Developer survey de meest geliefde

programmeertaal. In 2021 kreeg Rust die vermelding

dus al voor de zesde keer!

2021 
ferrocene aangekondigd.

Adviesbureau Ferrous Systems werkt aan de

realisatie van Ferrocene. Ferrocene heeft als doel de

Rust compiler te kwalificeren voor ISO 26262/ASIL-B

dat Rust geschikt maakt om te gebruiken in missie-

en veiligheidskritieke softwaredomeinen. Denk aan

domeinen als automotive, robotica en luchtvaart. Er

wordt verwacht dat Ferrocene beschikbaar zal zijn

tegen eind 2022.



2021 
rust 2021.

In oktober 2021 ziet de derde release van Rust het

levenslicht. Deze update is, in vergelijking met de

update uit 2018, beperkter. De 2021 versie bevat

vooral verschillende kleinere veranderingen die

werken met Rust nog aangenamer maakt. Een greep

uit die veranderingen: aanvullingen op de prelude, de

toevoeging van een meer consistente panic macro

en de implementatie van IntoIterator voor arrays.



wat brengt de toekomst? 

Je mag verwachten dat meer en meer bedrijven de

voordelen van Rust zullen begrijpen, en de

programmeertaal dus ook zullen gebruiken. De Rust

community wordt alleen maar sterker, met een

toenemend aantal enthousiaste developers die tal van

bijdragen leveren en mededevelopers helpen bij

vragen en problemen.

Zal Rust als jonge programmeertaal gevestigde

waardes zoals C of C++ dan van de troon stoten? Als je

het ons vraagt, is de kans dat Rust de andere talen op

een dag volledig zal vervangen, weinig waarschijnlijk.

Dat neemt niet weg dat Rust in veel gevallen een

uitstekend alternatief kan zijn en complementair

gebruikt kan worden - zeker binnen embedded

software ontwikkeling, waarvoor we bij AUSY Rust

vooral gebruiken. 

Rust kan bijvoorbeeld gebruikt worden in kritische

onderdelen van een applicatie waar geheugenfouten

een dramatisch effect kunnen hebben. Ook

multithreaded applicatieontwikkeling in Rust zal er

voor zorgen dat je ‘s nachts niet wakker ligt en je moet

afvragen wanneer de volgende race conditie bug

opduikt.

Rust’s ecosysteem is nog niet zo matuur als dat van C

of C++ en daar wordt aan gewerkt. Dagelijks komen er

nieuwe libraries of crates bij, ontwikkeld door de

community en ter beschikking gesteld op crates.io.

Rust is best nog wel een new kid in town, maar heeft

zijn sterktes absoluut al bewezen. Ja, de toekomst

heeft ongetwijfeld nog heel wat moois in petto!
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