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 مقدمه 

Rust5بازدهد و یک انجمن منبعآن را توسعه می 1نویسی است که گروه تحقیق موزیال، یک زبان برنامه 

میالدی و توسط شخصی به نام  5997ی آن در سال توسعه آورد.بزرگ نیز از آن پشتیبانی به عمل می

بار ، این زبان را تحت پوشش خود قرار داد و نخستین5996دید. موزیال در سال آغاز گر 1گریدون هوئر

کارهای متعددی روی این زبان انجام پذیرفت و در  ائه گردید.صورت رسمی ارمیالدی به 5919در سال 

در  Rustدهندگان (، که توسط توسعه1.0.0) Rustی میالدی، اولین نسخه 5911سال پانزدهم ماه مِی 

 نفر ساخته شد، به بازار عرضه گردید. 699باز با مشارکت بالغ بر موزیال و نیز انجمن منبع

Rustتمی بوده نویسی سیسای استوار است. این زبان، یک زبان برنامهو یکپارچه ی اصول شفاف، بر پایه

در رقابت است اما محیط  ++Cنظر سرعت، با از نقطه وردار است.خبر ++Cو  Cهایی مشابه با و از قابلیت

ها در آورد و از اجرای کدهای مخربی که منجر به مشکالت و چالشتری را برای کاربر فراهم میامن

از قابلیت اجرای  Rustآورد. همچنین، کنند، ممانعت به عمل میشوند و در برنامه نقص ایجاد میحافظه می

، 3روبیتواند بدون زبالهدار است؛ این زبان میای برخورهای چندهستههمزمان و همروند روی ماشین

تنها زبانی است که قادر به انجام این  Rustنویسی همروند را ایمن سازد. شایان ذکر است، ی برنامهحافظه

های مشترک را از طریق دسترسی همزمان، که با عنوان خرابی ناشی از داده Rustعالوه، کار است. به

 نماید.شود، برطرف میآن یاد میاز  1ایهای دادهرقابت

 Rustمزایای  

امروزه، غالب مرورگرها به  ( است.7شهرت کنونی کمپانی موزیال، برگرفته از مرورگر نامی آن )فایرفاکس

و  15،699،665ترتیب توسط ، به6شوند؛ به عنوان مثال، فایرفاکس و کرومنوشته می ++Cزبان 

 طور ذاتی، بهبخشد، اما بهاند. این امر، به برنامه سرعت میدهنوشته ش ++Cخط کد به زبان  3،369،388

وجود دارد و مکانیزمی جهت اعتبارسنجی دسترسی به  ++Cو  Cکاری حافظه در که امکان دستدلیل آن
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هد ناامن خوا ،شودهای مذکور نوشته میای که تحت زباناست، برنامهها تعبیه نشدهحافظه در این زبان

 بود.

ه دهندنویسی در سمت توسعهی برنامهنامه بدون در نظر گرفتن باالترین اصول و قاعدهاگر بر

شود، دچار نقص می 8سازیکند، قطعهافتد، حافظه نشت پیدا مینویس( نوشته شود، برنامه از کار می)برنامه

رخی از موارد مذکور ب ( در اجرای برنامه روی خواهند داد.nullگرهای تهی )گردد، و اشارهبافر سرریز می

ها پذیریهای امنیتی جدی را با خود به همراه داشته باشند. البته، تمامی این آسیبپذیریتوانند آسیبمی

است تا از وقوع چنین مشکالتی ممانعت به جاد شدهای Rustشده هستند. در مرورگرهای موجود، شناخته

 عمل آورد.

، به ایمنی و قابلیت اطمینان Haskellنام دارد.  Haskellنویسی موجود، زبان های برنامهیکی دیگر از زبان

ع باز کنترل بسیار کمی بر سطح تخصیص حافظه و سایر منا به آن میزان بسیار باال شهره است، اما

-، محور ایمنی1-1توان اذعان داشت فاقد چنین کنترلی است. تصویر افزاری برخوردار است که میسخت

شود، هرچه به سمت گونه که در تصویر مشاهده میدهد. هماننویسی را نشان میهای برنامهکنترل زبان

افزایش میزان ایمنی زبان، از ها افزوده خواهد شد. در واقع، با رویم، بر میزان ایمنی زبانراست پیش می

 میزان کنترل آن کاسته خواهد شد و بالعکس.

است ای طراحی شدهگونهاست. این زبان، به Rust، lang.org/-http://www.rustسایت رسمی وب

 له نماید و بر آن غلبه کند:های زیر، با وضع دشوار موجود مقابی ویژگیکه سعی دارد با تعبیه

 ایمنی باال توسط سیستم نوع قدرتمند آن 

 به اندازه( ی کنترل عمیق اما امن بر منابع سطح پایینC  وC++به ،)حای که نزدیک به سطگونه 

 افزار اجرا نماید.سخت

Rust، ه ی مدیریت حافظی قرارگیری مقادیر در حافظه و نیز نحوهدهد تا دقیقا، نحوهبه کاربر اجازه می

هم امن بوده و هم کنترل خوبی را در  Rustشود را مشخص کند؛ این مورد، همان دلیلی است که منجر می

                                                 

8 Segmentation 

 کنترل ایمنی

C/C++ Java/C# Python/Ruby Haskell 

 نویسیهای برنامهکنترل زبان-: محور ایمنی1-1شکل 

http://www.rust-lang.org/
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ی نویسهای برنامهدر زبانکنترل را که پیش از این -، دوگانگی ایمنیRustترتیب باشد. بدیناختیار داشته

 بدون تنزل در کارایی، برقرار خواهند بود. ،، کنترل و ایمنیRustبا استفاده از  شکند.وجود داشت، می

قادر  Go ،Rust، و Java ،C# ،Python ،Rubyنویسی مدرن موجود، مانند های برنامهبرخالف اغلب زبان

فاقد یک  Rust، به انجام رساند. در واقع، هنوز 6روباست اهداف مذکور را بدون استفاده از یک زباله

 است(.ریزی شدهروب است )اگرچه، برنامهزباله

Rustشده است؛ قوانین ایمنی سخت، به نحوی مورد تاکید کامپایلر هستند و توسط ، یک زبان کامپایل

حداقل زمان اجرا و یا حتی  تواند بامی Rustشوند که منجر به سربار زمانی نگردند. در نتیجه، آن اجرا می

اده قرار شده، مورد استفهای بالدرنگ و تعبیهبدون آن کار کند. بنابراین، این قابلیت را دارد که در پروژه

 ها تجمیع گردد.ها و پروژهتواند با سایر زبانآسانی میگیرد. همچنین، به

Rustهایی است که نه تنها کارایی وز پروژهنویسان( و نیدهندگان )برنامه، ابزاری مناسب برای توسعه 

های سطح پایین برای آنها حائز اهمیت است، بلکه به محیط اجرایی امن و پایدار نیاز دارند. سازیبهینه

ی که گمان به نحو ؛کندنویسی کاربردی سطح باالیی را به زبان اضافه میهای برنامه، تکنیکRustعالوه، به

 احد، هم یک زبان سطح باال و هم یک زبان سطح پایین است.رود این زبان در آنِ ومی

 ایمنی، سرعت، و همروندی – Rustسه ویژگی اصلی  

Rust، ی شدهاتهای اثبها نیست، بلکه در تعامل با تکنیکساز و حاوی جدیدترین ویژگییک زبان متحول

نظر را از نقطه ++Cهای پیشین هستند، قرار دارد. این زبان توانسته است طراحی متعددی که متعلق به زبان

 نویسی امن، به طور چشمگیری بهبود بخشد.برنامه

محور و چندپارامتری باشد. اند که یک زبان عامای طراحی کردها به گونه، آن رRust دهندگانتوسعه

های پیشرفته در راستای برد و نیز با تکنیکهای کاربردی به ارث میاز زبان Rustعالوه بر این، 

 نویسی همروند تعامل دارد.برنامه

قوی است. اگرچه، برخالف شود( و ، کامپایل میRust، ایستا )زیرا Rustتخصیص نوع به متغیرها در 

Java  یاC++نویس( مجبور نیست که انواع را برای هر چیزی نشان دهد، زیرا کامپایلر دهنده )برنامه، توسعه

Rust .قادر است در بسیاری از موارد، انواع را استنباط نماید 
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ی برنامه یا نشت هاکه منجر به خرابی برندرنج میمشکالتی  ازکه همواره به این ++Cو  Cهای زبان

ین، همچن زدایی و برطرف نمودن این قبیل مشکالت دشوار است، شهرت دارند.شوند و اشکالحافظه می

بندی، ، نقصان در قطعهnullگرهای ، سرریزهای بافر، اشاره19گرهای معلقاشارهمشکالت دیگر از قبیل 

 ، و غیره را باید در نظر گرفت.ایهای دادهرقابت

تواند تمامی مشکالت را به هنگام و می استشود، بسیار هوشمند نامیده می rustc، که Rustکامپایلر 

کامپایل کد، شناسایی کند. بنابراین، ایمنی حافظه را در طول اجرای برنامه، تضمین خواهد نمود. این امر، 

روب، ی حافظه، بدون نیاز به بار زمان اجرای زبالهتوسط کامپایلر و از طریق حفظ کنترل کامل بر الیه

 دهد.طور چشمگیری کاهش می، احتمال نقض امنیت را بهrustcمنی ناشی از عالوه، ایگردد. بهمیسر می

Rustرا همانند  11، کدهای اصلیGo  وJulia کند. اگرچه، در مقایسه با این دو زبان، کامپایل میRust 

ست هایی او زبان Java JVMمتفاوت از  Rustروب نیاز ندارد. با این تواصیف، مان اجرای ناشی از زبالهبه ز

های مدرن دیگر، . غالب زبانClojureو  Scalaمانند ، شونداجرا می 15(JVMکه بر ماشین مجازی جاوا )

ماشین مجازی  کو غیره، همگی به ی F# ،JavaScript ،Python ،Ruby ،Dartو  #Cمبتنی بر  NET.مانند 

 روبی نیاز دارند.و فرایند زباله

است. فرایندهای  Erlangی شدهندی، انطباق با مدل شناختهدر راستای همرو Rustهای یکی از مکانیزم

ای از ی هیپ )تودهدهند. آنها، حافظهشوند، به صورت موازی کار انجام مینامیده می 11وزن، که نخسبک

، ترتیبسازند. بدینها مرتبط میها را از طریق کانالگذارند، اما دادهرا به اشتراک نمی 13ی آزاد(حافظه

یاری چنینی، امکان استفاده از قدرت بسگردند. ابتکارات اینحذف می ،ای توسط سیستم نوعای دادههرقابت

 .سازدهای محاسباتی کنونی و آتی در دسترس هستند، آسان میرا، که در پلتفرم CPUهای از هسته

تواند خود شود و مینوشته می Rustدر میزبان است؛ این بدان معنا است که -، کامال خودrustc کامپایلر

در پشت صحنه  LLVM، از چارچوب کامپایلر Rustی پیشین، کامپایل نماید. را با استفاده از یک نسخه

به عنوان  ++Cکه همانند و نیز به دلیل آن بودهاستفاده کرده و کدهایی را که به صورت اصلی قابل اجرا 

 کند.الیی برخوردار هستند، تولید میشوند، از سرعت باکد سطح پایین کامپایل می

                                                 

19 Dangling pointers 
11 Native codes 
15 Java Virtual Machine (JVM) 
11 Thread 
13 Heap 
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Rust است که همانند ای طراحی شدهبه گونهC++های ، قابل حمل باشد و بر طیف وسیعی از پلتفرم

 Linux ،Macروی  Rustافزاری مورد استفاده، اجرا گردد. در حال حاضر، امکان اجرای افزاری و نرمسخت

OS X ،Windows ،FreeBSD ،Android و ،iOS  .وجود داردRust تواند کد به راحتی میC  .را فرا بخواند

 است.نشان داده شده 5-1در تصویر  Rustرا فراخوانی نماید. لوگوی  Rustقادر است کد  Cهمچنین، 

 هامقایسه با سایر زبان 

اما  دهند،اختیار کاربر قرار میدر ، سرعت آغازین کدنویسی را Pythonو  Rubyهای پویا، مانند زبان

د، هایی را در محصوالت بنویسهای زمان اجرا، یا حتی وقفههای بیشتر، خرابیکه کاربر بخواهد تستزمانی

سازد تا موارد زیادی را ، کاربر را وادار میRustی آن را پرداخت نماید. کامپایلر الزم است بعدا هزینه

است،  11ها(سازی اشکاالت )باگترین مکان جهت شناسایی و برطرفدرست در زمان کامپایل، که ارزان

 در اختیار گیرد.

نیست،  Python، و #Java ،Cگرای متداول، مانند های شیه صراحت و جامعیت زبان، بRustگرایی شی

 فاقد کالس است. Rustزیرا 

ربر قرار داده و به وی اجازه کنترل بیشتری بر حافظه و منابع را در اختیار کا Go ،Rustدر مقایسه با 

ها کند و فاقد عمومیتروب کار میبا یک زباله Goهمچنین،  تر، کد بنویسد.ایینتا در یک سطح پدهد می

شوند، ممانعت به های آن، که در همروندی استفاده میای میان روالیا مکانیزمی است که از رقابت داده

 عمل آورد.

Juliaبر کارایی محاسباتی ع ،( ددی تمرکز دارد. این زبان، با یک کامپایلر درجاJIT)17 کند و کار می

 آورد.دهد، برای کاربر فراهم نمیارائه می Rustکنترل سطح پایینی را که 

                                                 

11 Bugs 
17 Just In Time (JIT) 

 Rust: لوگوی 5-1شکل 
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 Rustاستفاده از  

یا  Cهایی استفاده شود که به طور طبیعی، از تواند در پروژهمی Rustگونه که پیش از این مطرح شد، همان

C++ کنند. البته، بسیاری معتقدند که فاده میاستRustآمیز ی موفقیت، نمونهC  وC++  و یا حتی جایگزینی

اما به دلیل غنای ساختاری  ،به عنوان یک زبان سیستمی طراحی شده Rustکه برای آنها است. با وجود این

و  های مناسبی برای برنامهروی، گزینه. از ایناستها و کاربردها ای از برنامهآن، شامل طیف گسترده

 دهند، به شمار خواهد رفت:های زیر را پوشش میکاربردهایی که حوزه

 های مشتری، مانند مرورگرهابرنامه 

 نالها، و پردازش سیگهای با تاخیر پایین و کارایی باال، مانند درایورهای دستگاه، بازیسیستم 

 های سِروربرنامهشده و همروند، مانند های توزیعسیستم 

 آنها 16هایها یا هستهعاملهای بالدرنگ و حیاتی، مانند سیستمسیستم 

 شده )که به حداقل اثر و ردپای زمان اجرا نیاز دارند( یا یک محیط مقید به منبع، های تعبیهسیستم

 ها، یا رباتیکRaspberry Pi ،Arduinoمانند 

 های کامپایلر مدت رایج در سیستمرات طوالنیتوانند تاخیهایی که نمیابزارها یا سرویسJIT  را

 اندازی آنی نیاز دارندو به راه تحمل نمایند

 های وِبچارچوب 

 پذیر بزرگ، بسیار کارا، حساس به منبع، و پیچیدهافزاری مقیاسهای نرمسیستم 

Rust مناسب است که کیفیت کد، در اولویت باشد: زمانی 

 یا بزرگ ی کوچکدهندههای توسعهتیم 

 کد برای استفاده از محصولی با زمان اجرای طوالنی 

 منظم نیاز دارد تر، که به نگهداری و بازسازیالنیکد با طول عمری طو 

 های واحد را جهت حفاظت از آن کدی که کاربر بتواند به طور طبیعی، شمار متعددی از تست

 بنویسد

 کردند:والت خود استفاده می، دو شرکت، از آن در محصRust 1.0پیش از ظهور  حتی

 OpenDNSهای مخربافزار جهت انسداد بدافزار و دامنه: یک ابزار میان 

                                                 

16 Kernels 
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 Skylight متعلق به کمپانی :Tildeهای . ابزاری جهت نگهداری اجرای برنامهRails 

 Servo 
سازی موازی )موتور مرورگر وِب جدید موزیال که برای Servoبه عنوان زبانی جهت نوشتن  Rustموزیال از 

 کند.شود( استفاده میو ایمنی، طراحی می

های امنیتی مرورگر، ممانعت به صورت خودکار از شمار متعددی از باگ، بهRustبنابر طراحی کامپایلر 

 ARMو  Androidهای را با پردازنده Servoمیالدی، شرکت سامسونگ،  5911در سال  آید.عمل می

ت کننده است. این موتور، تحمشارکت 599باز و حاوی بالغ بر ی منبع، خود، یک پروژهServoتطبیق داد. 

خود را  HTML5و  CSS3ی کنندهنویسی سنگینی قرار دارد و در میان سایر موارد، تجزیهتوسعه و برنامه

 3591را در مارچ  ACID2، تست سازگاری مرورگر Servo است.سازی کردهپیاده Rustاز پیش، در 

 میالدی گذرانده است.

 Rustنصب  

در قالب فایل باینری و  lang.org/install.htm-http://www.rustاز آدرس  ،و ابزار های آن Rust کامپایلر

ی یا نسخه Linux 2.6.18عامل اصلی ))فایل قابل اجرا(، قابل دانلود هستند. پلتفرم، مخصوص سه سیستم

( Windows Server 2008 R2، و Windows 7 ،Windows 8ی باالتر، و یا نسخه Mac OS X 10.7باالتر، 

 د.گردشده )آرشیو(، ارائه میبیتی و در قالب یک فایل نصب فشرده 73و  15است که در هر دو فرمت 

Rust،  توسط ابزارrustupشود. روش نصب ، نصب و مدیریت میRust  درWindows متفاوت از دو ،

پوشش  Windowsدر  Rustی نصب و کار با فرض، نحوهطور پیشعامل دیگر است. در این سند، بهسیستم

 نیز اشاره خواهد شد. Mac OS Xو  Linuxوجود، به دستورات مرتبط با شود. با اینداده می

های دو بار کلیک کنید تا مراحل نصب باینری exe.، روی فایل نصب Windowsدر  Rustجهت نصب 

Rust شود، عملیات نصب مشاهده می 1-1گونه که در تصویر و متعلقات آن آغاز گردد. همانRust 

شده، سه ی گشودهگردد. در پنجره( آغاز میcmd) Windowsی فرمان فرض، در پنجرهصورت پیشبه

 شود:گزینه مشاهده می

  فرضنظیمات پیش: آغاز نصب با ت1عدد 

  سازی نصب: سفارشی5عدد 

  لغو عملیات نصب1عدد : 

http://www.rust-lang.org/install.htm
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، Rustفرض ، عملیات نصب آغاز خواهد شد. مسیر پیشEnterو فشردن کلید  1با وارد نمودن عدد 

-1گونه که در تصویر است. همان Windows ،%USERPROFILE%\.cargo\binها در جهت نصب مولفه

خواهد  rust-docs، و rustc ،rust-std ،cargoهای مبادرت به دانلود و نصب مولفه Rustشود، مشاهده می 3

 نمود.

 

 

 Rust: آغاز عملیات نصب 1-1شکل 

 Rustهای : دانلود و نصب مولفه3-1شکل 
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 USERPROFILE%\.cargo\bin%، در مسیر Rustی ابزارهای گونه که در باال مطرح شد، همههمان

ی شما در و نام حساب کاربری مورد استفاده Windowsاصلی شوند. به عنوان مثال، اگر درایور ذخیره می

Windows، ترتیب، درایو بهC  وMyUser :باشد، مسیر نصب عبارت خواهد بود با 

 

روی، را خواهید یافت. از این rustup، و rustc ،cargo، شامل Rustی ابزار این مکان، حلقه در

سعی دارد تا در طول  rustupکنند. استفاده می PATH، از مسیر فوق در متغیر محلی Rustدهندگان توسعه

ور، و نیز های دستها، پوستههایی که در پلتفرمرا پیکربندی نماید، اما به دلیل تفاوت PATHفرایند نصب، 

اندازی مجدد کنسول میسر باشد؛ ، تنها با راهPATHارد، ممکن است تغییر وجود د rustupهایی که در باگ

و یا الزم باشد کاربر از سیستم خارج و دوباره به آن وارد شود؛ و یا حتی ممکن است که این امر، 

 آمیز نباشد.موفقیت

ردد. در در کنسول اجرا گ rust -Vیا  rust --versionپس از اتمام فرایند نصب، الزم است دستور 

 خواهد بود. 1-1آمیز بودن فرایندنصب، خروجی، مشابه تصویر صورت موفقیت

 

ی در نسخه ++Microsoft Visual Cجهت نصب در ویندوز، به ابزار ساخت  Rustاست،  شایان ذکر

 باالتر، نیاز دارد.ی و یا نسخه Microsoft Visual Stadioافزار از نرم 5911

 Rustآمیز بودن نصب : تست موفقیت1-1شکل 

C:\Users\MyUser\.cargo\bin 
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، استفاده از دستور زیر و اجرای آن در Mac OS Xو  Linuxدر  Rustترین راه جهت نصب راحت

 ها است:عاملترمینال این سیستم

 

 Rust - rustcکامپایلر  

 به صورت زیر است: rustcدستور  فرمت

 

optionsد، گردن( ارائه می-حرفی که پس از یک خط تیره )شود: دستورات تک، به دو صورت ظاهر می

. دستور noanalysis--یا  test--( همراه هستند، مانند --؛ و یا کلماتی که با جفت خط تیره )w-یا  g-مانند 

rust -hتوان دستورات مذکور را در تصویر دهد. می، تمامی دستورات را به همراه توضیحات آنها ارائه می

 مشاهده کرد. 1-7

 

curl -sSL https://static.rust-lang.org/rustup.sh | sh 

rustc [options] input 

 rust: لیست دستورات 7-1شکل 
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 اجرای نخستین برنامه 

آمدگویی با محتوای ، سعی بر آن است تا با اجرای مراحل زیر، یک پیام خوشRustبرای شروع کار با 

“Welcome to the Game!” :به کاربر نشان داده شود 

، را بگشایید و کدهای زیر را در آن geditیا  notepadی خود، مانند گر متن مورد عالقهویرایش -1

 تایپ کنید:

 

 

 Rustهای کد ندارد فایل، پسوند استاrsذخیره نمایید.  ”Welcome.rs“فایل مذکور را با عنوان  -5

عنوان جداکنند ( به_برای اسامی فایلی که حاوی بیش از یک کلمه هستند، از زیرخط ) است.

 .start_game.rsاستفاده نمایید؛ به عنوان مثال، 

 سپس، با استفاده از دستور زیر، آن را به صورت کد اصلی، در خط فرمان کامپایل کنید: -1

 

را  Welcome، و یا Windowsدر  Welcome.exeی اجرایی را با عنوان این فرمان، یک برنامه

 ، تولید خواهد کرد.Linuxدر 

 و خروجی مورد نظر را مشاهده کنید:ی ایجادشده را اجرا برنامه -3

 

آغاز شده، که اختصار  fnی کلیدی ، یک اعالن تابع است، زیرا با کلمه()mainشود که مشاهده می

function .در  به معنای تابع استRust شود. عالمتاز چنین کلمات کوتاه و ظریفی، به کرات استفاده می 

گر لیست پارامترها بوده که در این مثال، خالی است. کد تابع، در بلوک کد قرار ، نمایانmain)( پس از 

 کنند.ی این بلوک را مشخص میهای باز و بسته )}{(، حیطهآکوالدگیرد. می

fn main()  
{ 

 println!(“Welcome to the Game!”); 

} 

rustc welcome.rs 

 Welcomeی : چاپ خروجی حاصل از اجرای برنامه6-1شکل 
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است. درج شده ”!Welcome to the Game“ی مذکور، حاوی خطی است که در آن عبارت برنامه

Rustی مذکور دهد که این عبارت، یک رشته است. رشته( تشخیص می”“کوتیشن )-ی دابل، با مشاهده

در انتهای عبارت، نشان  ”!“شود )عالمت در نظر گرفته می !printlnودی ماکروی به عنوان پارامتر ور

یا در اصطالح کدنویسی، ویرگول )-یک تابع(. کد، توسط نقطه نهیک ماکرو است،  println دهد کهمی

کاررفته در خود را، در حین قادر است درستی متغیرهای به !printlnیابد. ماکروی خاتمه می (کلونسمی

 ی پیامی آن را به اطالع کاربر برساند.کامپایل بررسی نماید و در صورت وجود نقص، با ارائه

 Cargoکار با  

cargo ، پکیجی ازRust  و مدیر وابسته بوده و برای آنها به مثابهBundler ،npm ،pub یا ،pip  برای سایر

های بزرگ، نوشت، اما وجود آن برای اجرای پروژه cargoرا بدون  Rustتوان ها است. اگرچه، میزبان

 دهد:وظایف زیر را انجام می cargoالزامی است. 

 cargo با استفاده از دستور ،cargo newای مرتب و چندقالبی را برای پروژه ، یک ساختار پوشه

 کند.ایجاد می

 cargo کد مورد نظر را با استفاده از دستور ،cargo build سازد.کند و میمی، کامپایل 

  پروژه را با استفاده ازcargo runنماید.، اجرا می 

 های واحد باشد، آنها را با استفاده از دستور اگر پروژه، حاوی تستcargo test .اجرا خواهد کرد 

 هایی وابسته باشد، آنها را با استفاده از اگر پروژه به پکیجcargo updateسازد.کند و می، دانلود می 

 Cargoرای پروژه با اج 

منظور، ، ایجاد و اجرا کنیم. برای اینcargoرا با استفاده از  6-1ی بخش در این بخش قصد داریم پروژه

 الزم است مراحل زیر اجرا گردند:

 ی جدید را آغاز کنید:و با استفاده از دستور زیر، یک پروژه 8-1طبق تصویر  -1

 cargo new Welcome --bin 

 cargoی جدید توسط : ایجاد پروژه8-1شکل 
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--bin  بهcargo طی ی قابل اجرا )یک باینری( است.کند که هدف، ایجاد یک برنامهاعالم می 

توان تمامی انواع اطالعات عمومی، شود. در این پوشه میای با همان نام ایجاد میاین دستور، پوشه

 srcبه نام  عالوه، یک زیرپوشه، و غیره را قرار داد. بهREADME، یک فایل Licenceمانند فایل 

است )این فایل، شامل همان کدی است که  main.rsشود که حاوی یک فایل منبع با نام ایجاد می

را چاپ خواهد  ”!Hello World“ی وجود داشت، با این تفاوت که رشته Welcome.rsدر فایل 

 کرد(.

هایی ی یا فهرست پروژه است. این فایل، شامل تمامی اَبَرداده، فایل پیکربندCargo.tomlفایل 

که نشان قرار دارد  Tomlی آن، فرمت جهت کامپایل، به آنها نیاز دارد. در ادامه Cargoاست که 

 :در اختیار داردشامل متنی است که اطالعات پروژه را  دهد فایل مذکور،می

 

 

های دیگری را به آن اضافه نمود. به توان بخشقابل ویرایش است. بنابراین، می این فایل،

اعالم نماید که به یک باینری با نام  cargoه نمود تا به توان بخشی را به آن اضافمثال، میعنوان 

Welcome :نیاز داریم 

 

 

 و با استفاده از دستور زیر، پروژه را بسازید. 6-1همانند تصویر  -5

 

[package] 

name = “Welcome” 

version = “0.1.0” 

authors = [“Your name”] 

[[bin]] 

name = “Welcome” 

cargo build 

 cargo: دستور ساخت پروژه در 6-1شکل 
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از این فایل جهت پیگیری  cargoشود. تولید می Cargo.locدر این مرحله، فایلی به نام 

ها یا های کتابخانهکند. همچنین، از این فرمت جهت قفل نمودن نسخهها استفاده میوابستگی

 شود.هایی که پروژه به آنها وابسته است، استفاده میپکیج

 خواهد بود. 19-1جهت اجرای برنامه، از دستور زیر استفاده کنید. نتیجه مطابق تصویر  -1

 

 

 دهندهابزارهای توسعه 

ک گر متن خوب )و نه ینویسی سیستمی است، تنها به یک ویرایشیک زبان برنامه Rustکه به دلیل آن

توانند در یک نشست ترمینال اجرا ی کلمه( جهت نوشتن کد منبع نیاز است. سایر موارد میپردازنده

 گردند.

، Atom ،Bracketsگرهای متن متعدد وجود دارد، مانند کارگیری در ویرایشبرای به Rustهای پالگین

BBEdit ،Emacs ،Geany ،GEdit ،Kate ،TextMate ،Textadapt ،Vim ،NEdit ،Notepad++ و ،

SublimeTextدهندگان . غالب توسعهRust با ،Vim  یاEmacs کنند.کار می 

 SublimeTextکار با  

قابل دانلود است. در این  http://www.sublimetext.com/3، از طریق سایت SublimeTextگر ویرایش

، الزم است پکیج SublimeTextاست. پس از نصب گر استفاده شدهاین ویرایش 3.0ی سند، از نسخه

Package Control .نظور الزم است فایل مبرای این نصب شودpackage-Package Control.sublime  از

cargo run 

 cargoاجرای پروژه در : 19-1شکل 

http://www.sublimetext.com/3
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از سپس،  دانلود شود. package-https://packagecontrol.io/Package%20Control.sublimeآدرس 

ی ی مذکور را در پوشهرا انتخاب کرده و فایل دانلودشده Browse Packagesی ، گزینهPreferencesمنوی 

Installed Packages  ،کپی کنید. پس از انجام مراحل فوقSublimeText اندازی را ببندید و مجددا راه

 نمایید.

ی ، گزینهPreferences، از منوی 11-1د تصویر ، هماننSublimeTextدر  Rustرای نصب پالگین ب

Package Control .را انتخاب کنید 

 

های را از میان گزینه Install Packageی گشوده خواهد شد. گزینه 15-1ای مطابق تصویر سپس، پنجره

 Macعامل وجو و نصب کنید. در سیستمرا جست Rust Enhancedدر گام آخر،  موجود، انتخاب نمایید.

OS X این امر با فشردن کلیدهای ،Ctrl+Shift+p  یاcmd+Shift+p پذیر است.امکان 

 SublimeTextدر  Package Controlی : انتخاب گزینه11-1شکل 

https://packagecontrol.io/Package%20Control.sublime-package
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 را انتخاب نمایید. Rust، و سپس حالت Syntaxی ، گزینهView، از منوی Rustجهت نمایش محیط 

 خواهد بود. 11-1صورت تصویر گر بنویسید. نتیجه بهرا در ویرایش 6-1پس از آن، کد مربوط به بخش 

 

 ، مراحل زیر را انجام دهید:Rustجهت کامپایل و اجرای کد 

را انتخاب  Rustی بروید و گزینه Build System، به بخش Tools، از منوی 13-1همانند تصویر  -1

 نمایید.

 

 

 

 

 SublimeTextدر  Install Packageی : انتخاب گزینه15-1شکل 

 SublimeTextگر : شِمای کلی کد در محیط ویرایش11-1شکل 
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 11-1، فایل منبع را کامپایل کنید. نتیجه در قالب تصویر Ctrl+Bسپس، با فشردن کلیدهای  -5

 نمایان خواهد شد.

 

 17-1، برنامه را اجرا نمایید. نتیجه به صورت شکل Ctrl+Shift+Bدر انتها، با فشردن کلیدهای  -1

 خواهد بود.

 

 SublimeTextدر  Rustسازی محیط ساخت : آماده13-1شکل 

 SublimeText: کامپایل برنامه در 11-1شکل 
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را  SublimeLinter-Contrib-rustcوجود دارد که واسطی به نام  SublimeLinterپالگین به نام  یک

د. دههای بیشتری را در راستای خطاهای برنامه انجام میآورد. این پالگین، بررسیفراهم می rustcبرای 

 نصب کرد. Package Controlی توان این پالگین را نیز از طریق گزینهمی

 بندیجمع 

بازنگری و با سایر رود( در آنها به کار می Rustهایی که ها و زمینه)مکان Rustدر این فصل، مشخصات 

آموزش داده شد.  cargoی ایجاد پروژه با ها مقایسه شد. همچنین، اولین پروژه ایجاد گردید و نحوهزبان

 معرفی گردید. SublimeTextگر مجزایی به نام عالوه، محیط ویرایشبه

 

 

 

 

 

 

 

 SublimeText: اجرای برنامه در 17-1شکل 
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 استفاده از متغیرها و انواع: 2فصل 
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 مقدمه 

)متغیرها و انواع آنها( خواهیم پرداخت. در  Rustی های ساختاری برنامهدر این فصل، به بررسی بالک

مورد متغیرهای آغازین و اصلی بحث خواهیم نمود؛ بررسی خواهیم کرد که آیا نیاز است انواع آنها از ابتدا 

ترین یکی از اساسی شک،متغیرها را مشخص خواهیم کرد. بی یمحدودهمشخص باشد و یا خیر؛ و 

 مباحث تحت پوشش این بخش عبارتند از: ، مورد بحث قرار خواهد گرفت.Rustهای ایمنی استراتژی

 توضیحات 

 های عمومیثابت 

 مقادیر و انواع آغازین 

 مقید نمودن متغیرها به مقادیر 

 گذاریی متغیر و سایهمحدوده 

 بررسی نوع و محاورات 

 عبارات 

 پشته و هیپ 

 استوار است. 18ی هیوالمطروحه، بر ساختار یک بازی مبتنی بر متن، به نام حمله کدهاینمونه

 توضیحات 

یک برنامه باید با استفاده از اسامی متغیر توصیفی، خود را مستندسازی کند و کدهای آل، در حالت ایده

 بیشتر در مورد آن نیز به راحتی، قابل خواندن باشند. اما همواره، مواردی وجود دارند که به توضیحات

جهت  Rustکند. قراردادهای استفاده می C، از قرارداد Rustهای آن نیاز است. ساختار برنامه یا الگوریتم

 ی توضیحات، شامل موراد زیر است:ارائه

 :)//( قرار گیرد، به عنوان توضیح در  //چه در یک خط، پس از عالمت هر آن توضیحات خطی

 شود.نظر گرفته شده و کامپایل نمی

 ( توضیحات بلوکی یا چندخطی/*     */:) پایانی قرار گیرد،  /*آغازین و  */چه مابین هر آن

 شود.کامپایل نمی
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دهد که از فرمت توضیحات خطی، حتی برای توضیحات چندخطی، استفاده کند. ترجیح می Rustاگرچه، 

 .دهد. بهتر است از توضیحات بلوکی، خارج از کد استفاده شودای از مورد مذکور را نشان مییر، نمونهکد ز

 دهد.نشان می SublimeText، شمای کلی کد زیر را در 1-5تصویر 

 

 

 

 

های بزرگ، که الزم است. این توضیح، برای پروژه )///( 16، حاوی یک توضیح مستندیRust همچنین،

حاتی رود. چنین توضیکار میدهندگان قرار گیرند، بهاست مستندات رسمی در اختیار مشتریان و توسعه

عنوان مثال، تابع(، روی خط مجزایی ظاهر شوند تا آن آیتم را مستند سازند. در باید پیش از یک آیتم )به

استفاده کرد. در زیر،  Markdownفرمت  59توان از قواعد دستوری )سینتکس(یاین نوع از توضیحات، م

 دهد.شمای کلی کد مذکور را نشان می 5-5شود. تصویر ی از توضیح مستندی مشاهده میانمونه

 

 

                                                 

16 Doc comment 
59 Syntax 

fn main()  
{ 

// Here starts the execution of the Game. 

// We begin with printing a welcome message: 

println!("Welcome to the Game!"); 

} 

/// Start of the Game 

fn main()  

{ 

 

} 

 SublimeText: شمای کلی توضیحات خطی در 1-5شکل 
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کاربرد توضیحات مستندی را در کدهای چندتکه مشاهده خواهیم کرد. ابزار  های بعدی،در بخش

rustdoc .قادر است این توضیحات را در قالب مستندسازی پروژه، کامپایل کند 

 های عمومیثابت 

امه این مقادیر، در طول برن شوند.کمی از مقادیر نیاز دارد که ثابت نامیده می شمارغالبا، یک برنامه، به 

بوده، ثابتی است که بیشینه  ”Monster Attack“یابند. به عنوان مثال، نام بازی مورد مطالعه، که تغییر نمی

و یا سایر توابع موجود  main ()گردد. باید بتوان از این ثوابت در تنظیم می 199آن به  health متغیر مقدار

ی عمومی شوند و در محدودهها در قسمت فوقانی فایل کد نوشته میاین، ثابتدر برنامه استفاده کرد. بنابر

صورت زیر تعریف و اعالن و به staticی کلیدی گزینند. چنین ثوابتی، توسط کلمهبرنامه، سکنی می

 دهد.، شمای کلی تعریف ثوابت فوق را نشان می1-5شوند. تصویر می

 

 

 

 

 : شمای کد توضیح مستندی5-5شکل 

static MAX_HEALTH: i32 = 100; 

static GAME_NAME: &'static str = "Monster Attack"; 

fn main()  
{ 

} 

 : شمای اعالن ثوابت1-5شکل 
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کاررفته ها با حروف بزرگ نوشته شوند. همچنین، از زیر خط جهت جداسازی کلمات بهباید اسامی ثابت

 51، یک عدد صحیحMAX_HEALTHعالوه، نوع ثوابت باید مشخص شود: در این اسامی، استفاده گردد. به

( هستند. شایان ذکر است، اعالن انواع مختلف متغیرها، str، یک رشته )GAME_NAME( و i32بیتی ) 15

 که کامپایلر بتواند نوع را از مضمون کدپذیرد. اگرچه، این مورد غالبا زمانیدقیقا به یک روش صورت می

 کند، اختیاری خواهد بود. تفسیر

ی مقدار است(. در این مثال، ارجاعی ، ارجاعی به برخی موارد است )شامل آدرس حافظه&در مجموع، 

استفاده کرده و سپس برنامه را کامپایل کنیم، با خطایی  strدهد. اگر تنها از عبارت به رشته را نشان می

 دهد:ی حاصل از اجرای کد را نشان می، نتیجه3-5تصویر  در خط مربوطه مواجه خواهیم شد.

 

طبق این . وجود داردخطایی در تعریف ثابت  ،5از خط  51در جایگاه شود، گونه که مشاهده میهمان

اضافه  str، به نوع static‘ی طول عمر کنندهبرطرف نمودن مشکل فوق، الزم است مشخص جهتخطا، 

 .static str’&گردد. در نتیجه، خواهیم داشت: 

دارد که شی مذکور، ، بسیار حائز اهمیت است، زیرا این طول عمر اعالم میRustطول عمر یک شی در 

، کدی را جهت حذف شی به هنگام Rustی برنامه حضور خواهد داشت. کامپایلر تا چه زمان در حافظه

 کند.می است، آزادای را که اشغال نمودهاتمام طول عمر آن اضافه کرده و حافظه
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 پیام خطای مرتبط با تعریف ثابت: 3-5شکل 
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 ماند وای، در کل طول برنامه دایر میترین طول عمر ممکن است؛ چنین شی، طوالنیstatic‘طول عمر 

 گیرد.های کد، قرار میدر دسترس بخش

را  1-5شده در تصویر ی مذکور را اضافه کنیم، کامپایلر، هشدار ارائهکنندهکه مشخصحتی در صورتی

 به ما اعالم خواهد کرد.

 

ل اجرا ی قاباین هشدار، از فرایند کامپایل جلوگیری نخواهد کرد. بنابراین، در این مرحله، یک برنامه

نابراین، شوند. باین اشیا هرگز در کد برنامه استفاده نمیخواهیم داشت. اگرچه، حق با کامپایلر است، زیرا 

 حذف کرد.آنها را یا باید از آنها استفاده نمود و یا 

فاده کرد. یابد، استتوان از مقادیر ثابت آسان، که مقدار آنها هرگز تغییر نمیعالوه بر مقادیر ایستا، می

، PIدارد که متغیر اعالم می const PI: f32 = 3.14عنوان مثال، ها باید مشخص شود؛ بههمواره، نوع ثابت

کامپایلر به صورت خودکار، مقادیر ثابت را در هر مکانی  است. 13/1بیتی با مقدار  15یک عدد اعشاری 

 نماید.از برنامه، تعویض می

 چاپ از طریق الحاق رشته 

. با کد زیر توجه فرماییدت. به نمونهها جهت استفاده از متغیرها، چاپ مقادیر آنها اسیکی از بارزترین راه

 نمایان خواهد شد. 7-5کد فوق، خروجی، در قالب تصویر اجرای نمونه

 : هشدارهای ناشی از عدم استفاده از مقادیر ایستا1-5شکل 
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زیر را در قسمت وجود دارد. جهت استفاده از آن، عبارت  Rustی استاندارد ، در کتابخانهPIثابت 

 فوقانی فایل کد وارد نمایید:

 

کد مربوطه و خروجی متناظر، در تصویر سپس، با استفاده از دستور زیر، مقدار آن را چاپ کنید. نمونه

 شود.مشاهده می 5-6

 

 

 : چاپ مقادیر ثابت7-5شکل 

use std::f32::consts; 

println!("{}", consts::PI); 

 PI: چاپ مقدار 6-5شکل 
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است. مقدار ثابت یا  {} 55بانی فرمت لفظی بوده و حاوی یک جای، رشته!printlnآرگومان نخست 

 شود.می {}متغیر موجود پس از کاما ).(، به نوع رشته تبدیل شده و جایگزین 

ری گردند گذاتوانند به ترتیب، شمارهها، میبانبان وجود داشته باشند. این جایممکن است چندین جای

شده گذاریهای متعدد شمارهبانکارگیری جایای از به، نمونه8-5فاده قرار گیرند. تصویر تا مکررا مورد است

 دهد.را نشان می

 

 شدهگذارینام، شامل یک یا چند آرگومان 6-5تواند همانند کد مندرج در تصویر می بانجایهمچنین، 

 باشد.
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 شدهگذاریبان شمارهکارگیری چندین جای: به8-5شکل 
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-5و پس از یک کلون ):(، نشان داده شوند. تصویر  {}تواند داخل دهی، میهای مخصوص فرمتروش

 دهی مذکور است.ای از فرمتگر نمونه، بیان19

 

 دهی زیر، طبق نوعی که باید چاپ شود، موجود است.حاالت فرمت

 o  (8مبنای اُکتال )برای 

 بان: آرگومان دارای نام در جای6-5شکل 

 دهیهای حاوی فرمتبانجای: 19-5شکل 
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 x  نماد کوچک( 17برای هگزادسیمال )مبنای 

 X  نماد بزرگبرای هگزادسیمال 

 p گربرای یک اشاره 

 b برای باینری 

 e  کوچک با نمادبرای تابع نمایی (1.4e0) 

 E  بزرگ با نمادبرای نمایش تابع نمایی (1.4E0) 

 ? زداییبرای اهداف اشکال 

هستند. همچنین، این دو ماکرو به مثابه  !println، مشابه پارامترهای !formatپارامترهای ماکروی 

 گرداند.، به جای چاپ خروجی، یک رشته را بازمی!formatکنند. اما یکدیگر عمل می

 مقادیر و انواع اولیه 

شوند. انواع مختلفی از مقادیر وجود گونه که در بخش پیش مطرح گردید، ثوابت، مقداردهی اولیه میهمان

ز نوع کاراکتر هستند. کاراکترها، او تهی،  z، یک عدد اعشاری است؛ 13/1حیح است؛ ، یک عدد ص69دارد: 

ای از نوع ، رشتهGodzillaکنند؛ بایت، حافظه را اِشغال می 3ی هستند که به اندازه 51کدیمقادیر یونی

&str که به طور پیش( کد فرض، یک یونیاستUTF8  ؛)استtrue  وfalse( از نوع بولین ،bool) .هستند 

 های مختلف نوشته شوند:توانند در فرمتاعداد صحیح می

  0فرمت هگزادسیمال باx  ،به عنوان مثال(0x46  69برای) 

  0فرمت اُکتال باo  ،به عنوان مثال(0o106  69برای) 

  0فرمت باینری باb  ،به عنوان مثال(0b1000110  69برای) 

. گاهی، کامپایلر 000_000_1ده کرد، به عنوان نمونه: ، جهت خوانایی بیشتر استفازیرخطوطتوان از می

ود عنوان مثال، عدد موجخواهد تا جهت صراحت بیشتر، نوع عدد را با یک پسوند نشان دهد. بهاز کاربر می

تواند اعداد زیر را اتخاذ دهد. این عدد میکاررفته را نشان میی بههای حافظهی بیت، شمارهiیا  uپس از 

 .73، یا 15، 17 ،8نماید: 

 10usizeی ماشینی ی کلمه، عدد صحیح فاقدعالمتی از اندازهusize تواند دهد که میرا نشان می

 باشد. u64و یا  u8 ،u16 ،u32هر یک از انواع 
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 10isizeی ماشینی ی کلمهداری از اندازه، عدد صحیح عالمتisize تواند دهد که میرا نشان می

 باشد. i64و یا  i8 ،i16 ،i32هر یک از انواع 

 بیتی،  73عامل برای یک سیستمusize  وisizeترتیب، معادل ، بهu64  وi64 .هستند 

 3.14f32 دهد.بیتی را نشان می 15، یک عدد اعشاری 

 3.14f64 دهد.بیتی را نشان می 73، یک عدد اعشاری 

فرض در نظر گرفته ، به عنوان انواع پیشf64و  i32پسوندی ارائه نشود، انواع عددی  کهدر صورتی

خاتمه داد،  0.را با یک  f64شوند. اما در چنین مواردی، الزم است جهت ایجاد تمایز میان آنها، مقدار می

 .let e = 7.0مانند: 

تنها زمانی الزامی است که کامپایلر اعالم دارد قادر به تفسیر نوع متغیر نمایش یک نوع مشخص، 

 نیست.

Rust ،( و کاهش )++( است. برای مقایسه--فاقد عملگرهای افزایش ) ،ی برابری و نابرابری دو مقدار

 شود.ترتیب، از == و =! استفاده میبه

ی صفر وجود دارد. این نوع، جهت نمایش مقدار بازگشتی )زمانی عالوه، یک مقدار خالی )( با اندازهبه

ها نیست؛ در سایر زبان nullرود. )(، معادل با مقدار د(، به کار میگردانکه عبارت یا تابعی، مقداری را بازمی

 رود.ی خود، یک مقدار به شمار می، به نوبهnullکه است، در حالی هیچ مقدار)(، به معنای 

 مقادیر به متغیرها مقیدسازی 

ها، ی موجود نیست. این روند، مناسب نخواهد بود، زیرا ثابتها، تنها گزینهی تمامی مقادیر در ثابتذخیره

در طول برنامه، بدون تغییر حضور دارند، این در حالی است که غالبا قصد داریم مقادیر را در طول برنامه، 

، یک متغیر را مقداردهی اولیه کرد. طبق letی کلیدی توان با استفاده از کلمهمی Rustتغییر دهیم. در 

 تخصیص داده خواهدشد. energyبه متغیر  1، مقدار 11-5کد مندرج در تصویر نمونه
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ین ااست. امپایل برنامه، هشداری اعالن شدهگردد، پس از کگونه که در تصویر فوق مشاهده میهمان

در طول برنامه، داللت دارد. جهت ممانعت از بروز چنین  energyهشدار، بر عدم استفاده از متغیر 

در متغیرهایی استفاده  _(. در واقع، از energy_به کار برد ) _توان پیش از نام متغیر، هشدارهایی، می

 دهد.، اِعمال تغییر فوق را نشان می15-5روند. تصویر شود که در برنامه به کار نمیمی

 

 let: تخصیص مقدار به متغیر، با استفاده از 11-5شکل 

 در تعریف متغیر _: استفاده از 15-5شکل 
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جهت خاتمه بخشیدن به عبارت، الزامی  ;، حضور Goیا  Pythonهای موجود، مانند سایر زبان برخالف

 ، کامپایلر خطایی را اعالم خواهد کرد.11-5صورت، همانند تصویر است. در غیر این

 

کند که باید می تفسیر، Rustدر اعالن پیشین، نیازی به نمایش نوع متغیر نیست.  شایان ذکر است،

energy،ی وجو کرده تا بررسجست ددر مضمون ک ، از نوع صحیح باشد. اگر نوع واضح نباشد، کامپایلر

 شود.کند یا چگونه استفاده مینماید که متغیر، مقدار خود را از کجا اقتباس می

ترتیب، کاربر به کامپایلر کمک . بدینlet energy = 5u16اگرچه، اشاره به نوع، مجاز است، مانند: 

 بایتی است(، تشخیص دهد. 5از نوع صحیح فاقدعالمت  energyکند تا نوع متغیر را )در اینجا، متغیر می

کاربردن آن در یک عبارت، استفاده کرد: به عنوان مثال، با تخصیص ، با بهenergyتوان از متغیر می

 کدی در این باب است.، حاوی نمونه13-5تصویر  آن به یک متغیر دیگر؛ و یا چاپ آن.

 

 

 

 

 

 ;: خطای عدم وجود 11-5شکل 
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 شوند.در ادامه، سایر اعالنات مشاهده می

 let level_title = “Level 1”; 
 let dead = false; 
 let magic_number = 3.14f32 
 let empty = (); // the value of unit type () 

تعریف کرد تا با جداسازی نوع از مقدار، بر  f32_3.14را به صورت  magic_numberتوان مقدار می

 خوانایی دستور افزوده شود.

ها و تعاریف پیشین آن شوند. به عنوان توانند جایگزین اعالنها و تعاریف جدید یک متغیر میاعالن

تخصیص داده  energyبه  1شود، در ابتدا، مقدار صحیح مشاهده می 11-5گونه که در تصویر مثال، همان

، به آن اختصاص ”let energy = “Abundant، توسط دستور Abundantی ود. در خط بعدی، رشتهشمی

 است.ی آن آزاد شدهشود. پس از این، اعالن نخست قابل استفاده نخواهد بود، زیرا حافظهداده می

 

 

 

 

 

 energyمتغیر : طرق مختلف استفاده از 13-5شکل 



 

 

13 

 

 

 متغیرهای تغییرپذیر و تغییرناپذیر 

مواجه خواهیم  17-5تغییر دهیم، با خطای مندرج در تصویر  51به  1را از  energyاگر بخواهیم مقدار 

هستند. برای تبدیل آنها به نوع  53فرض، تغییرناپذیر، به صورت پیشRustشد. در واقع، متغیرها در 

. در نتیجه، برنامه، مشابه ;let mut energy = 5شود، مانند: استفاده می mutی کلیدی ، از کلمه51تغییرپذیر

 ، بدون خطا اجرا خواهد شد.16-5تصویر 

 

 

 

 

 

 

                                                 

53 Immutable 
51 Mutable 

 های مختلف برای یک متغیر: اعالن11-5شکل 
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 تواند نوع آن را نفسیر نماید.کافی نیست، زیرا کامپایلر نمی ;let nبه صورت  nتعریف متغیر همچنین، 

را به  -5. به عنوان مثال، فرض کنید قصد داریم مقدار تعریف کرد ;let n: i32توان آن را به صورت می

استفاده کرد. نتیجه، مشابه  let n: i32 = -2توان از دستور منظور، میاختصاص دهیم. برای این nمتغیر 

 خواهد بود. 18-5تصویر 

 

 : تغییر متغیر تغییرناپذیر17-5شکل 

 : تبدیل متغیر تغییرناپذیر، به تغییرپذیر و تغییر مقدار آن16-5شکل 
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 گذاریی یک متغیر و سایهمحدوده 

( تعریف شدند. در این بخش، () mainی تابع در بخش پیشین، تمامی متغیرها، در یک محدوده )محدوده

آورد تا این امکان را فراهم می Rust، رونمایی به عمل آوریم. در واقع، Rustقصد داریم از قابلیت جذاب 

کار، باید بلوک کدی تعریف کرد که حاوی کدهایی ای را داخل یک تابع ایجاد نمود. برای اینبتوان محدوده

صورت نوشت. نتیجه، به () mainکد زیر را در توان نمونهبه عنوان مثال، می ( است.{}ها )آکوالدداخل 

 خواهد بود. 16-5تصویر 

 

 

 

 

fn main()  
{ 

let outer = 42; 

{ // start of code block 

let inner = 3.14; 

println!("block variable: {}", inner); 

let outer = 99; // shadows the first outer variable 

println!("block variable outer: {}", outer); 

} // end of code block 

println!("outer variable: {}", outer); 

} 

 let: فرمت دیگر اعالن توسط 18-5شکل 
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گونه که در همانشود. (، تنها داخل بلوک شناخته میinnerشده داخل بلوک )مانند یک متغیر تعریف

دارد کامپایلر اعالم میرا خارج از بلوک بنویسیم،  innerاگر دستور چاپ شود، مشاهده می 59-5تصویر 

 .استی مورد نظر، تعریف نشدهمذکور در محدودهکه متغیر 

 

 

 () main: ایجاد بلوک کد در 16-5شکل 

 : استفاده از متغیر بلوک کد، در خارج از آن59-5شکل 
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گونه که (. همانouterتواند در داخل و خارج از محدوده، دارای یک نام باشد )مانند می متغیر یک

 .اندازد تا بلوک خاتمه یابدخارج از آن سایه می outerدرون بلوک، بر  outerشود، مشاهده می

، شمای کلی بلوک خالی داخل 51-5(. تصویر } {تواند خالی باشد )شایان ذکر است، یک بلوک می

 دهد.را نشان می () mainتابع 

 بررسی نوع و تبدیالت 

Rust کاررفته، بررسی نماید که آیا متغیرهای به ،ر زمان کامپایلباید نوع هر متغیر را بداند تا بتواند د

ها، انواع ایمنی شوند یا خیر. این نوع از برنامهدهد، استفاده میگونه که نوع آنها به آنها اجازه میهمان

 آورند.ها ممانعت به عمل میای از باگهستند و از طیف گسترده

توان نوع یک متغیر را طی طول عمر آن در برنامه تغییر داد، زیرا نمی همچنین، این بدان معنا است که

به یک  integerکد زیر، از یک در قطعه scoreشود. به عنوان مثال، متغیر نوع آن، ایستا در نظر گرفته می

string شود.مشاهده می 55-5یابد. خطای کامپایلر، در تصویر می تغییر 

 

 

 : تعریف بلوک کد خالی51-5شکل 

fn main()  
{ 

let score: i32 = 100; 

score = "YOU WON!" 

} 
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 توان کد را به صورت زیر نوشت و برنامه را بدون خطا اجرا کرد:می اگرچه،

 

Rust، آورد تا متغیرها، مجددا تعریف گردند. هر دستور این امکان را فراهم میlet یک متغیر ،score 

 سازد.یی در اختیار آن را آزاد مپوشاند و بالطبع، فضای حافظهنماید که متغیر پیشین را میجدید ایجاد می

قابل مشاهده  51-5 ، میسر نیست. خطای مربوطه، در تصویرRustتوسط عملگر + در  stringsالحاق 

 است.

 

 شده به متغیر با نوع آن: خطای عدم تطابق مقدار تخصیص داده55-5شکل 

let score = "YOU WON!"; 

let player1 = "Rob"; 

let player2 = "Jane"; 

let player3 = player1 + player2; 
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استفاده کرد، مانند دستور  Stringجهت تبدیل مقدار به یک نوع  () to_stringتوان از متد می Rust در

let player3 = player1.to_string() + player2;. 

 

 استفاده کرد: !formatصورت، باید از ماکروی در غیر این

 با استفاده از + strings: خطای الحاق 51-5شکل 

 () to_string.ها با استفاده از متد : الحاق رشته53-5شکل 
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شود، خروجی در هر دو حالت، به صورت مشاهده می 51-5و  53-5گونه که در تصاویر همان

“RobJane” .خواهد بود 

در ادامه قصد داریم بررسی نماییم چه اتفاقی به هنگام تخصیص مقداری از یک متغیر نوع مشخص، 

 به متغیر دیگری با نوعی متفاوت، رخ خواهد داد:

 

 

 

let player3 = format!("{}{}", player1, player2); 

 !formatها با استفاده از ماکروی : الحاق رشته51-5شکل 

fn main()  

{ 

let points = 10i32; 

let mut saved_points: u32 = 0; 

saved_points = points; // error ! 

} 
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مجددا با همان خطای  پذیر نیست وامر، امکاناین شود، مشاهده می 57-5گونه که در تصویر همان

میزان بررسی نوع،  ری حداکث، جهت ارائه++Cبرخالف  Rustمواجه خواهیم شد.  55-5موجود در تصویر 

ه سختی پیدا هایی که بکند. بنابراین، از باگامکان تبدیالت خودکار )ضمنی( انواع به یکدیگر را فراهم نمی

شود، تبدیل می i32به یک نوع  f32گردد. به عنوان مثال، وقتی یک متغیر نوع شوند، جلوگیری میمی

که این اتفاق به صورت خودکار رخ دهد، گردند. در صورتیموجود پس از ممیز، حذف میتمامی اعداد 

 خطاهای متعددی را با خود به همراه خواهد داشت.

 

 انجام داد. asی کلیدی ( را توسط کلمه57توان یک تبدیل ضمنی )تبدیل نوع یا کستینگمی

 

                                                 

57 Casting 

 ی تبدیل نوع نامناسب: شیوه57-5شکل 

saved_points = points as u32; 
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، شامل یک مقدار منفی باشد، پس از انجام تبدیل، عالمت از بین خواهد رفت. به طور pointsوقتی 

پذیرد، قسمت اعشاری انجام می integerبه  floatتر مانند وقتی کستینگ، از یک مقدار گستردهمشابه، 

 شود.بریده می

 

 

 as: کستینگ با استفاده از 56-5شکل 

let f2 = 3.14; 

saved_points = f2 as u32; // truncation to value 3 occurs here 

 integerبه     float: تبدیل58-5شکل 
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گونه که در زیر مشاهده عالوه، باید مقدار، قابل تبدیل به نوع جدید باشد. به عنوان مثال، همانبه

 تبدیل گردد. integerتواند به یک نمی stringشود، یک می

 

 

 

 گذاری مستعارنام 

. این امر، تواند مفید واقع شودتر به یک نوع موجود، میتر یا کوتاهگاهی تخصیص یک نام جدید، توصیفی

ی پذیرد. به عنوان نمونه، در مثال زیر، یک متغیر مشخص )اما با اندازهتحقق می typeی کلیدی توسط کلمه

 است.تعبیه شده MagicPowerمحدود(، برای 

 

 

 

 

 

 

let mag = "Gandalf"; 

saved_points = mag as u32; // error: non-scalar cast:`&str`as`u32` 

 integerبه  string: تبدیل 56-5شکل 

type MagicPower = u16; 

fn main()  

{ 

let run: MagicPower = 7800; 

} 
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تغییر یابد، مطابق  68999به  6899شود. اما وقتی مقدار ، با یک حرف بزرگ شروع میtype یک نام

، عدد دلخواهی 15-5در نتیجه، همانند تصویر  خواهد بود.تر بزرگ u16ی ، مقدار از حوزه11-5تصویر 

 خواهد شد.قرار داده  runدر 

 

 

 type: تعریف نوع 19-5شکل 

 و کامپایل آن u16: تعیین مقدار بیش از حد مجاز برای 11-5شکل 
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 عبارات 

Rustبه انجام اند که محاسهای کد، از عبارات تشکیل شدهگرا است. در واقع، بیشتر بخش، یک زبان عبارت

گردانند )مقادیر مذکور نیز، خود، عبارات هستند(. اگرچه، عبارات به خودی دهند و مقداری را بازمیمی

 کار روند.دهند. آنها باید در دستور بهمعناداری را تشکیل نمیخود، کد 

شود، دستورات اعالن بوده و عبارت کد زیر مشاهده میچه که در نمونه، همانند آنletهای مقیدسازی

 نیستند.

 

 

، یک عبارت است و اگر سمیکلون از انتهای آن حذف گردد، مقدار حاصل )در این مثال، a + bاگرچه، 

شود که قرار است تابعی، مقدار خود را بازگرداند. شود. این حالت، غالبا زمانی استفاده می( بازگردانده می6

سازد. رت را موقوف می، مقدار یک عبا;a + bیک عبارت توسط سمیکلون، مانند  به خاتمه بخشیدن

نماید برد و عبارت مذکور را به یک دستور عبارتی تبدیل میترتیب، مقدار بازگشتی آن را از بین میبدین

 گرداند.که مقدار واحد )( را بازمی

 56-5: اجرای کد تصویر 15-5شکل 

let a = 2; // a binds to 2 

let b = 5; // b binds to 5 

let n = a + b; // n binds to 7 
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باید بداند یک  Rustمعموال یک کد، ترکیبی از دستورات است که هرکدام روی یک خط قرار دارند و 

، با یک سمیکلون به پایان Rustیابد. به همین دلیل است که تقریبا هر خط کد خاتمه میدستور، چه زمانی 

 رسد.می

در آن وجود  letی کلیدی را در نظر بگیرید. این یک تخصیص نیست، زیرا کلمه ;m = 42تخصیص 

قدار که م ، باید در خط کد پیشین اتفاق افتاده باشد. مورد مذکور، عبارتی استletندارد. تعریف توسط 

 گرداند.واحد )( را بازمی

مندرج در مجاز نیست. چنین کدی، خطای  Rust، نیز در ;let p = q = 3یک مقیدسازی مرکب، مانند 

 توان مشابه زیر عمل کرد:هایی، میگرداند. جهت اجرای چنین مقیدسازیرا بازمی 11-5تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

let mut n = 0; 

let mut m = 1; 

let t = m; m = n; n = t; 

println!("{} {} {}", n, m, t); // which prints out 1 0 1 

 : تخصیص ترکیبی نادرست11-5شکل 
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را در انتها چاپ  n، و a ،bکد زیر را اجرا کرده، مقادیر همچنین، جهت درک بهتر مفهوم فوق، قطعه

برابر با )( خواهد بود. در چنین حاالتی، مقیدسازی تنها در  ،aد شد که مقدار کنید. در پایان، مشاهده خواه

 دهد.بخش انتهایی عبارت رخ می

 

 

 

 : تخصیص ترکیبی صحیح13-5شکل 

let mut a = 5; 

let mut b = 6; 

let n = 7; 

let a = b = n; 

 ای از تخصیص ترکیبی، حاوی مقدار )(: نمونه11-5شکل 
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یک بلوک کد نیز، عبارتی است که اگر سمیکلون را از آن حذف نماییم، مقدار آخرین عبارت خود را 

فاقد مقدار است )و یا  n2کند، اما را اتخاذ می 6مقدار  n1گرداند. به عنوان مثال، در قطعه کد زیر، بازمی

 است.مقدار آن )( است(؛ زیرا، مقدار بازگشتی بلوک کد دوم، موقوف شده

 

 

 

 

 

 

 

شوند و تنها تا زمانی که بلوک پابرجا است، به ، داخل بلوک کد اعالن میbو  aر کد فوق، متغیرهای د

 کوالدآدهند، زیرا در بلوک مستقر هستند. شایان ذکر است، حضور سمیکلون پس از حیات خود ادامه می

 نیاز است. {?:}(، الزامی است. جهت چاپ مقدار واحد )(، به فرمت ;{خاتمه )بستن( بلوک )

 

let n1 =  
{ 

let a = 2; 

let b = 5; 

a + b // <-- no semicolon! 

}; 

println!("n1 is: {}", n1); // prints: n1 is 7 

let n2 =  

{ 

let a = 2; 

let b = 5; 

a + b; 

}; 

println!("n2 is: {:?}", n2); // prints: n2 is () 

 : عبارت بلوک کد17-5شکل 
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 پشته و هیپ 

از اهمیت باالیی برخوردار است، باید تصویر مناسبی از آن در  Rustکه تخصیص حافظه در به دلیل آن

ازین و شود. مقادیر آغهای پشته و هیپ تقسیم میی برنامه، به بخشاختیار کاربر قرار گیرد. یک حافظه

، روی پشته ذخیره true/false(، کاراکترها، و مقادیر 16-5در تصویر  15اصلی، مانند اعداد )همانند عدد 

هیپ  یتواند افزایش یابد، در حافظهی آنها میتر، که اندازهکه مقادیر اشیای پیچیدهشوند؛ در حالیمی

شی  یشوند که حاوی آدرس حافظهشود. مقادیر هیپ، توسط متغیری روی پشته ارجاع داده میذخیره می

 هیپ است.

 

ی که به فضای بیشتری نیاز باشد، اندازههنگامی اما ی محدودی برخوردار است،پشته از اندازه اگرچه،

سازی ریی برنامه را بصکنیم حافظهکد زیر را اجرا کرده و سعی میتواند افزایش یابد. اکنون، نمونههیپ می

 نماییم.

 

 

 
32 

 شی

 آرایه

 مرجع

 مرجع

 مقدار

 : ارتباط میان پشته و هیپ16-5شکل 

 هیپ پشته

let health = 32; 

let mut game = "Space Invaders"; 

 کد استفاده از مراجع: نمونه18-5شکل 
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، حاوی healthهای حافظه است. متغیر ترتیب، حاوی آدرسشوند و بدیندر حافظه ذخیره می مقادیر،

، gameکه متغیر شود؛ در حالیپشته، ذخیره می x98d166fb240است که در مکان  15مقدار صحیح 

 گردد.، ذخیره می0x98d166fb28است که در هیپ، با آغاز در مکان  stringی یک دربردارنده

 

، مرجعی gameگرها یا مراجعی به مقادیر هستند. شوند، اشارهکه مقادیر به آنها مقید می متغیرهایی

، health&آید. بنابراین، دست میبه &است. آدرس یک مقدار، توسط عملگر  Space Invadersبرای 

 Spaceنیز آدرس مکانی است که مقدار  game&شود؛ در آن ذخیره می 15آدرس مکانی است که مقدار 

Invaders شود.در آن ذخیره می 

ان کند. به عنوتوان مرجع دیگری را با نام مستعار ایجاد نمود که به همان مکان از حافظه اشاره میمی

 است. game&ری برای ادر مثال زیر، نام مستع game2مثال، 

 

کد زیر، از توان همانند نمونهمیبه آن اشاره دارد،  game2برای به دست آوردن محتویاتی که مرجع 

 استفاده کرد. *عملگر 

 

 های مراجع: آدرس16-5شکل 

let game2 = &game; 

println!("{:p}", game2); 

println!("{}", *game2); // prints "Space Invaders" 
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println!  هوشمند است؛ بنابراین، خطprintln! (“{}”, game2); همان مقدار ،println! (“game: {}”, 

&game); .را چاپ خواهد کرد 

 

، مقادیری را به پشته تخصیص خواهد داد که تا حد امکان، Rustشده است، زیرا کمی ساده کد پیشین،

 ی آن تغییر نخواهد کرد.اندازه

غییرناپذیر است. بنابراین، مقدار آن تغییر ، تletگونه که پیش از این مطرح گردید، مقیدسازی همان

 error: re-assignmentبه کدهای فوق، خطای  ;health = 33افزودن دستور با عنوان مثال، نخواهد کرد. به

of immutable variable ‘health’ .ظاهر خواهد شد 

صورت توانند بهخواهد بود. متغیرهای مرجع می 15معادل  y*اعالن شود،  y = &healthتوسط  yاگر 

let x: &i64;  نیز اعالن شوند. پس از این مقیدسازیlet ،x کند و حاوی یک هنوز به مقداری اشاره نمی

 آدرس حافظه نیست.

وجود ندارد. اگر سعی گردد  nullگر ها، هیچ راهی جهت ایجاد یک اشاره، برخالف سایر زبانRustدر 

شود، خطایی رخ خواهد داد. این ویژگی، به تخصیص داده x، یا حتی یک مقدار واحد )( به nil ،nullتا یک 

کند. عالوه بر این، تالش در راستای استفاده های متعدد حفظ میرا از باگ Rustنویسان ی خود، برنامهنوبه

 خواهد شد. 31-5(، منجر به خطای مندرج در تصویر ;println! (“{:?}”, x)در یک عبارت ) xاز 

 : استفاده از نام مستعار در مراجع39-5شکل 
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، متغیر صورتیک متغیر تغییرناپذیر، ممنوع است، در غیر اینبه  پذیرع تغییرمرج یکتخصیص 

را  35-5تواند از طریق مرجع تغییرپذیر آن، تغییر یابد. کد زیر، خطای موجود در تصویر تغییرناپذیر می

 ارائه خواهد داد.

 

 

 به یک مرجع null: تخصیص 31-5شکل 

let tricks = 10; 

let reftricks = &mut tricks; 

 خصیص مرجع تغییرپذیر به متغیر تغییرناپذیر: ت35-5شکل 
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 تغییرناپذیرتواند ، میscore پذیرمتغیر تغییریک شود، مرجع می مشاهدهگونه که در مثال زیر نهما

(score2 یا )تغییرپذیر (score3.باشد )  مقدارscore تواند تنها از طریق یک مرجع تغییرپذیر، مانند می

score3.تغییر یابد ، 

 

 

 

 

کد . نمونهخصیص دادتبه یک متغیر تغییرپذیر  را مرجع تغییرپذیر بارتوان یکبنابر برخی دالیل، تنها می

let score4 = &mut score; منجر به خطای ،error: cannot borrow `score` as mutable more than 

once at a time error .خواهد شد 

ه، به های حافظتری از حافظه، نسبت به پشته است. بنابراین، مهم است که مکانهیپ، بخش بزرگ

، Rustیابد، کامپایلر عمر یک متغیر خاتمه میکه نیازی به آنها نیست، آزاد گردند. وقتی طولمحض آن

شود، آزاد سازد. که کد اجرا میی آن را، زمانیهدهد تا حافظکدی را برای آن در زمان کامپایل قرار می

 شود.است و در هیچ زبان موجود دیگری مشاهده نمی Rustاین رفتار، منحصر 

let mut score = 0; 

let score2 = &score; 

// error: cannot assign to immutable borrowed content *score2 

// *score2 = 5; 

let mut score = 0; 

let score3 = &mut score; 

*score3 = 5; 

 : تخصیص مراجع تغییرناپذیر و تغییرپذیر به متغیر تغییرپذیر31-5شکل 
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پیرامون آنها، در هیپ تخصیص داده  Box، یعنی، با ایجاد یک 56توانند باکس شوندمقادیر پشته می

، یک شی است که یک مقدار را روی هیپ Box. دهدکد زیر، مثالی را در این زمینه نشان میشوند. نمونه

 دهد.ارجاع می

 

 بندیجمع 

کار کرد. همچنین، با شمار متعددی از خطاهای  Rustتوان با متغیرهای در این فصل، آموختید که چگونه می

فرض که چگونه انواع و ویژگی تغییرناپذیری پیش عالوه، مشاهده نمودیدبهمرسوم کامپایلر، آشنا شدید. 

 کنند.، ایمنی آن را تامین میRustشده برای متغیرها در تعبیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

56 Boxed 

let x = Box::new(5i32); 
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 استفاده از توابع و ساختارهای کنترلی: 9فصل 
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 مقدمه 

ن، توابع، تمرکز داریم. همچنیسازی کد از طریق ی کنترل جریان اجرایی کد و ماژولهدر این فصل، بر نحوه

ی اخذ ورودی از کنسول، و نیز مستندسازی و تست کد، آموزش داده خواهدشد. موضوعات زیر در نحوه

 این بخش پوشش داده خواهندشد:

 بندی شرطشاخه 

 گذاریحلقه 

 توابع 

 صفات 

 تست 

 بندی یک شرطشاخه 

پذیرد. در ( انجام میif-else if-else، یا if ،if-elseبندی یک شرط، توسط ساختارهای شرطی مرسوم )شاخه

 شود.کارگیری ساختارهای شرطی نشان داده میای از بهادامه، نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fn main()  

{ 

let dead = false; 

let health = 48; 

if dead { 

println!("Game over!"); 

return; 

} 

else { 

println!("You still have a chance to win!"); 

} 

if health >= 50 { 

println!("Continue to fight!"); 

}  

else if health >= 20 { 

println!("Stop the battle and gain strength!"); 

}  

else { 

println!("Hide and try to recover!"); 

} 

} 
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، شرایط نباید با پرانتزها محصور شوند. به Cباشد. اگرچه، برخالف  Boolean، باید یک ifپس از  شرط

دهد که نیاز است. مثال نخست نشان می else، یا if ،else-if، پس از {}های کد محصورشده توسط بلوک

 ، از تابع خارج شد.returnتوان با استفاده از می

که این دستور، یک عبارت است. این  ، بازگرداندن یک مقدار در شرایطی بودهif-elseویژگی دیگر 

)چاپ مقادیر بدون پرش  !printتواند به عنوان تابعی استفاده گردد که پارامتر را در یک دستور مقدار، می

تخصیص  letشود، به یک مقیدسازی چه که در ادامه مشاهده میخواند، و یا همانند آنفرامیبه خط جدید( 

 شود.داده

 

 

 

 

 

 if-elseکد : نمونه1-1شکل 

let active = 

if health >= 50  

{ 

true 

}  

else  

{ 

false 

}; 

println!("Am I active? {}", active); 
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توانند متشکل از خطوط متعددی باشند. باید دقت نمود که به هنگام بازگشت یک می های کدبلوک

ها، مقداری حذف شود. همچنین، باید همواره تمام شاخه elseیا  if( پس از عبارت بلوک ;مقدار، سمیکلون )

و به  ifنیاز است، با استفاده از  ++C( را، که در :?را با همان نوع بازگردانند. این ویژگی، نیاز به عملگر )

 برد.صورت زیر، از بین می

 

 

 

 گذاریحلقه 

Rust ، کدها، از ایجاد تکرار قطعهجهتwhile کند.)بدون پرانتزها، پیرامون شرط( استفاده می 

 

 

 در بلوک کد if-else: استفاده از 5-1شکل 

let adult = true; 

let age =  
if adult { "+18" }  
else { "-18" }; 

println!("Age is {}", age); // Age is +18 
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 شود:استفاده می loopنهایت، از ی بیبرای آغاز یک حلقه

 

 

 

 

 

 

 

fn main()  

{ 

let max_power = 10; 

let mut power = 1; 

while power < max_power  

{ 

print!("{} ", power); // prints without newline 

power += 1; // increment counter 

} 

} 

 whileی تکرار : استفاده از حلقه1-1شکل 

loop  

{ 

power += 1; 

if power == 42  

{ 

// Skip the rest of this iteration 

continue; 

} 

print!("{} ", power); 

if power == 50  

{ 

 println!(""); 

println!("OK, that's enough for today!"); 

break; // exit the loop 

} 

} 
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گردد، زیرا چاپ نمی 35شوند؛ تنها، مقدار ( چاپ می19الی  1)از  powerمثال فوق، تمام مقادیر  در

، contiueگردد، برنامه موظف است طبق دستور  35برابر  power، اگر مقدار 6بنابر شرط مندرج در خط 

 نظر کرده و به آغاز حلقه پرش کند.ی دستورات صرفاز بقیه

در  breakهمواره صحیح است. وجود شرط  whileمعادل یک  loopشود، گونه که مشاهده میهمان

loopی ن را معادل حلقه، آdo while ها ساخته است.در سایر زبان 

وقفه جهت خروج بی continueو  breakهای تودرتو(، گیرند )حلقهها داخل یکدیگر جای میوقتی حلقه

 فرمت توانند با استفاده از(، میforو  while)همچنین،  loopروند. هر دستور کار میو ناگهانی از حلقه، به

‘label:زیر،  کدی خارجی را، همانند نمونهی بعدی و یا حلقهگذاری شوند تا امکان پرش به حلقهرچسب، ب

 فراهم آورند.

 

 

 

 

 

 loop: استفاده از 3-1شکل 

'outer: loop  

{ 

println!("Entered the outer dungeon - "); 

'inner: loop  

{ 

println!("Entered the inner dungeon - "); 

// break; // this would break out of the inner loop 

break 'outer; // breaks to the outer loop 

} 

println!("This treasure can sadly never be reached - "); 

} 

println!("Exited the outer dungeon!"); 
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 وجود ندارد. Rustشود، در استفاده می C، که در gotoمنسوخ  دستور

، یک متغیر است که از varاست. در این فرمت،  for var in a..bصورت ، بهforی فرمت کلی حلقه

را  19تا  1کد زیر، مجذور اعداد یابد. به عنوان مثال، نمونه، ادامه میbشود و تا مقدار ، آغاز میaمقدار 

 دهد.نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدهگذاریهای تودرتوی برچسب: حلقه1-1شکل 

for n in 1..11  

{ 

println!("The square of {} is {}", n, n * n); 

} 
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از  ایای است که مجموعه، بر تکرارکننده استوار است. تکرارکننده، شیfor inهای حلقه به طور کلی،

 nترین شکل تکرارکننده است. هر مقدار بعدی، در ، سادهa..bی دهد. گسترهیک، ارائه میبهمقادیر را، یک

یابد که هیچ مقدار بیشتری ، زمانی خاتمه میforی شود. حلقهگیرد و در تکرار بعدی استفاده میقرار می

 گردد.از حوزه خارج می nباشد. سپس، وجود نداشته

های . باگfor _ in 1..11آن نمود، مانند: توان زیرخط را جایگزین در حلقه نیاز نباشد، می nاگر به مقدار 

نویسی که از )خطای برنامه off_by_oneوجود دارند، مانند خطای  forی ، به دلیل حلقهCزیادی که در 

افتد، زیرا تکرار، روی اتفاق نمی Rustگیرد( ناشی از شمارنده، در نادرست کاری به دفعات نشات میانجام 

 یرد.پذیک تکرارکننده انجام می

نقطه را چاپ  6ای استفاده گردند. به عنوان نمونه، مثال زیر، توانند در گسترههمچنین، متغیرها می

 نماید:می

 

 

 

 

 forی : استفاده از حلقه7-1شکل 

let mut x = 10; 

for _ in 1 .. x { x -= 1; print!("."); } 
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 توابع 

این قابلیت را دارد که به  () mainاست.  () main، تابعی به نام Rustهای ی آغازین بسیاری از برنامهنقطه

، فراهم کددهی بهتر هت سازمانی مجدد از کد را جامکان استفاده تقسیم شود تا ی بیشتریتوابع مجزا

 آورد.

در آغاز کد قرار گیرد تا  () mianاهمیت ندارد، اما بهتر است  Rustترتیب تعریف توابع مذکور، در 

از ای از یک تابع ساده و مبنایی آغکارگیری توابع را با نمونهی بهتری از برنامه ارائه گردد. نحوهدید به

 کنیم:می

 

 

 

 

 

 

 

 for: استفاده از زیرخط در 6-1شکل 

fn main()  

{ 

let hero1 = "Pac Man"; 

let hero2 = "Riddick"; 

greet(hero2); 

greet_both(hero1, hero2); 

} 

fn greet(name: &str)  

{ 

println!("Hi mighty {}, what brings you here?", name); 

} 

fn greet_both(name1: &str, name2: &str)  

{ 

greet(name1); 

greet(name2); 

} 
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هستند، که باید ( _)جداسازی کلمات توسط  snake_caseمتغیرها، توابع نیز دارای اسامی  همانند

گردند. در د باشند. پارامترهای آنها )که باید دارای نوع باشند(، توسط کاما از یکدیگر جدا میفرمنحصربه

؛ همچنین، تابع name: &strپارامتری بوده و پارامتر آن عبارت است از: ، تکgreetکد فوق، تابع نمونه

greet_boyhهای ، دارای دو پارامتر، به نامname1: &str  وname2: &strوسط کاما از یکدیگر جدا ، که ت

تعریف پارامتر تابع،  یشود، نحوهگونه که مشاهده می(. همانname1: &str, name2: &strشوند: )می

 رود.کار نمیبه letمشابه مقیدسازی است، اما در آن 

است، زیرا تابع را جهت استفاده توسط  Rustاعطای نوع به پارامتر، یکی از تصمیمات عالی طراحی در 

 str&، جا، نوعسازد. در اینی آن، مستند ساخته و امکان تفسیر کد را داخل تابع فراهم میکد فراخواننده

 شوند.ها در هیپ ذخیره میاست، زیرا رشته

گردانند )در واقع، مقدار واحد )( را کد پیشین، هیچ مقدار مفیدی را بازنمیتوابع موجود در نمونه

باشد تابعی، مقداری حقیقی را بازگرداند، الزم است نوع تابع، پس از یک  دف اینهگردانند(. اما، اگر بازمی

 مشخص گردد. (<-پیکان )

 

 

 

 : تعریف توابع8-1شکل 
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 کاررفته در آن است. شایان ذکر است،بازگشتی از یک تابع، مربوط به مقدار آخرین عبارت به مقدار

صورت، ایی نباید با سمیکلون خاتمه یابد؛ در غیر اینشود، عبارت نهکه مقداری بازگشت دادهبرای این

 مقدار )( بازگردانده شده و کامپایلر، با خطا مواجه خواهدشد.

 

 

 

 

 

fn increment_power(power: i32) -> i32  

{ 

println!("My power is going to increase:"); 

power + 1 

} 

fn main()  

{ 

let power = increment_power(1); // function is called 

println!("My power level is now: {}", power); 

} 

 : تعریف تابع بازگشتی و فراخوانی آن6-1شکل 
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 استفاده شود: ;return valueجهت بازگرداندن مقدار تابع، پیش از خط کد انتهایی، باید از فرمت 

 

 صورت زیر نوشت:که خط فوق، آخرین خط کد تابع باشد، باید آن را بهدر صورتی

 

وان رود. به عنشمار نمیتواند تنها یک مقدار را بازگرداند، اما این امر، یک محدودیت بهیک تابع می

در  ساخت و مقدار آن را بازگردانید. tuple {a, b, c} ، باید یکc، و a ،bمثال، برای بازگرداندن سه مقدار 

 ، در فصل بعدی توضیح داده خواهدشد.هاtupleمورد 

، تابعی را داخل تابعی دیگر نوشت )توابع تودرتو(. اگرچه، این Rustتوان در ، میJavaیا  Cدر مقایسه با 

 .رودکار میتنها در ارتباط با توابع کمکی کوچک، که به صورت محلی به آنها نیاز است، به ،امر

 مستندسازی یک تابع 

 است:، مستندسازی شدهexdoc.rs، با نام cubeدر زیر، یک تابع 

 

 

 : خطای ناشی از قرار دادن سمیکلون، در انتهای عبارت توابع بازگشتی19-1شکل 

if power < 100 { return 999; } 

if power < 100 { 999 } 
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ایجاد خواهدشد. این  docای به نام در خط فرمان، اجرا گردد، پوشه rustdoc exdoc.rsدستور  اگر

ی آغازین در آن وجود دارد. فایل مذکور، نقطه index.htmlاست که فایل  exdocی پوشه، حاوی زیرپوشه

آورد. به عنوان مثال، محتویات زی را برای تابع، فراهم میی مستندساسایتی است که صفحهوب

fn.cube.html شود.مشاهده می 11-1، در تصویر 

 

ای که توسط ابزار ( بازگشت. برای پروژهindexی شاخص )توان به صفحه، میexdocبا کلیک بر لینک 

cargo شود، با وارد نمودن دستور ایجاد میcargo docد شد.نکار گرفته خواه، مستندات پروژه به 

های شامل بخشتوانند روی، میشوند. از ایننوشته می Markdownتوضیحات مستندسازی، در فرمت 

 ```شوند. یک کد، مابین آغاز می Safety # یا ،Examples ،# Panics ،# Failurs # مشخصی باشند که با

پیشوندگذاری گردد تا به واسط عمومی،  pubگردد. تابعی که قرار است مستند شود، باید توسط ظاهر می

 وابسته شود.

fn main()  

{ 

println!("The cube of 4 is {}", cube(4)); 

} 

/// Calculates the cube `val * val * val`. 

/// 

/// # Examples 

/// 

/// ``` 

/// let cube = cube(val); 

/// ``` 

pub fn cube(val: u32) -> u32  

{ 

val * val * val 

} 

 rustdoc: مستندسازی تابع توسط ابزار 11-1شکل 
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 صفات 

اید، مانند عبارت زیر در مشاهده کرده […] #هایی از هشدارها را داخل عالیم شاید پیش از این، نمونه

ای را در ارتباط . اینها، صفاتی هستند که اطالعات اَبَرداده[warn (unused_variables)] #خروجی کامپایلر: 

. گیرند تا موردی را اعالم دارنددهند و درست، پیش از یک آیتم )مثال یک تابع( قرار مید نشان میبا ک

های توانند وظایف متعددی انجام دهند: کالس مشخصی از هشدارها را غیرفعال سازند؛ ویژگیآنها می

 باشند. ی واحد یا محک کدهاخاصی از کامپایلر را روشن نمایند؛ یا توابع را عالمت بزنند تا بخشی از تست

 فرایند کامپایل شرطی 

ا با عامل مشخصی اجرا گردد، باید آن رای ایجاد نمایید که تنها روی سیستماگر بخواهید تابعی را به گونه

، windows ،macosتواند یکی از مقادیر می xyzنویسی کنید )حاشیه [cfg (target_os = “xyz”)] #صفت 

linux ،android ،freebsd ،dragonfly ،bitrig یا ،openbsd کد زیر، جهت اجرا باشد(. به عنوان مثال، نمونه

 مناسب است. Windowsروی 

 

 

 

 

fn main()  

{ 

on_windows(); 

} 

#[cfg(target_os = "windows")] 

fn on_windows()  

{ 

println!("This machine has Windows as its OS.") 

} 

 کامپایل شرطی: اجرای 15-1شکل 
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 This machine has Windows asشود، کد فوق، خروجی مشاهده می 15-1گونه که در تصویر همان

its OS نماید. اگر سعی گردد که این کد روی ماشین را تولید میLinux  ساخته شود، با خطایerror: 

unresolved name ‘on_windows’ آن بر  مواجه خواهیم شد، زیرا کد صفت، از ایجادLinux  ممانعت

 .خواهد آوردبه عمل 

 گردند.شایان ذکر است، صفات، به هنگام تست و محک کد نیز استفاده می

 تست 

های عنوان پیشوند تابع قرار داد تا نشان دهد که تابع مذکور، بخشی از تست را به [test]#توان صفت می

 rustc –test 13_AttributesTesting.rsبا دستور  ی موجود است. سپس، کد راواحد برنامه یا کتابخانه

 کد زیر را در نظر بگیرید:د. نمونهاییکامپایل نم

 

 

 

 

 

 

ها یا مقادیر بازگشتی های سیاهی بوده که فاقد آرگوماندر مثال فوق، جعبه () arithmeticتوابعی، مانند 

آمیز بوده و باز هم تست موفقیت تغییر دهیم، if 2 + 3 == 6که تست را به هستند. اگرچه، در صورتی

 خواهدبود. 11-1نتیجه، مشابه تصویر 

fn main()  

{ 

println!("No tests are compiled,compile with rustc --test! "); 

} 

#[test] 

fn arithmetic()  

{ 

if 2 + 3 == 5  

{ 

println!("You can calculate!"); 

} 

} 

 : تست صفات11-1شکل 
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( در برنامه نشود، با موفقیت 58، پانیکRustکه اجرای توابع تست منجر به خرابی )در اصطالح مادامی

ز زدایی(، اصورت، شکست خواهدخورد. به همین دلیل، تست )یا اشکالانجام خواهدپذیرفت؛ در غیر این

 )یا ماکروهای مشابه دیگر( استفاده کند. !assert_eqماکروی 

، معادل powerنماید که آیا مقدار را در نظر بگیرید. این دستور تست می  ,power)assert! (2دستور 

ه، دهد و برنامصورت، یک استثنا رخ میدهد؛ در غیر اینباشد، اتفاقی رخ نمی 5است یا خیر. اگر معادل  5

 شود.، دچار پانیک میthread '<main>' panicked at 'assertion failedبا اعالن 

 assert! (2 + 3 == 5)و یا  assert! (5, 2 + 3)رگیری ماکروی فوق در مثال پیشین، باید از کاجهت به

 .خوردشود و تست، شکست میپانیک می دچار کد زیر، برنامهاستفاده نمود. در صورت اجرای قطعه

 

 

 

 

 cargoست با ت 

نیاز  () mainانداز شود(، به یک تابع راهنامیده می Rustدر  Crateای که ی قابل اجرا )پروژهیک پروژه

 نیاز ندارد. () mainها، به تابع Crateای، برای استفاده شدن در سایر کتابخانه Crateدارد. اما، یک 

                                                 

58 Panic 

#[test] 

fn badtest()  

{ 

assert_eq!(6, 2 + 3); 

} 

 شکست تست: پانیک در برنامه و 13-1شکل 
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 cargo، در cargo new MyLibرا، با استفاده از دستور  MyLibای جدید به نام کتابخانه Crateیک 

است، ایجاد خواهدکرد. فایل مذکور،  lib.rsرا، که حاوی فایل  srcی ایجاد نمایید. دستور مذکور، زیرپوشه

 ی محتویات زیر است:دربردارنده

 

 

 

گردد؛ اما حاوی یک الگوی تست ای، بدون هیچ کد مشخصی ایجاد میکتابخانه Crate، یک بنابراین

وان این تنویسید، افزایش یابد. سپس، میی خود میهای واحدی که در توابع کتابخانهتا با تستاست 

. بودخواهد  11-1 تصویر، مشابه آن اجرا نمود، که خروجی cargo testها را با استفاده از دستور تست

 کند.ها را به صورت موازی اجرا میتور مذکور، تستدس

 بندیجمع 

د. شهای تکرار، و توابع، در کدها آموزش دادهکارگیری ساختارهای شرطی، حلقهی بهدر این فصل، نحوه

االت کرانی که صفات به حهمچنین، توانستیم ورودی به یک برنامه را بپذیریم. در نهایت، به قدرت بی

Rust کار بردیم.کنند، پی برده و آن را در کامپایل شرطی و تست، بهاعطا می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#[test] 

fn it_works()  

{ 

 assert_eq!(2 + 2, 4); 

} 
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 ها و تطبیق الگوها: ساختاردهی داده4فصل 
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 مقدمه 

 ای مرکب ونویسی واقعی، به مقادیر دادههای ساده بحث شد، اما برای برنامهتا کنون، تنها در مورد داده

ها structها، و enumها، tupleها، پذیری مانند آرایهساختاریافته نیاز است. در این میان، مقادیر انعطاف

 هاOption دهند.رفتار مبتنی بر شی را از خود نشان می ای کالسیک،گرهای شیر دارند که همانند زبانحضو

کار هشود، بنیز نوع دیگری هستند که در راستای تضمین حاالتی که در آنها مقداری بازگردانده نمی

 روند.می

رود، پرداخته به شمار می Rustهای ساختاری در سپس، به مبحث انطباق الگو، که یکی دیگر از ویژگی

ها آغاز خواهیم کرد. مباحث زیر در این فصل پوشش را در ابتدا با بررسی دقیق رشتهخواهدشد. بخش 

 داده خواهندشد:

 هارشته 

 هاها، بردارها، و اسالیسآرایه 

 tupleها 

 structها 

 enumها 

 دریافت ورودی از کنسول 

 تطبیق الگوها 

 هارشته 

مبتنی  از مقادیر یها، ترکیباتاست. تمامی رشتهها ، کمی متفاوت از سایر زبانRustها در ی کار با رشتهنحوه

، Cرا نیز دربرگیرند، اما برخالف  nullهای توانند بایتها می( هستند. رشتهUTF-8کد )های یونیبر بایت

 ی متمایز وجود دارد:، دو نوع رشتهRustشوند. در منتهی نمی nullبه 

 ها، است. این رشتههای مستند استفاده شدهاللفظی، که تا کنون از آنها در مثالهای تحترشته

دارد که اعالم می &است. کاراکتر  str&های( رشته هستند و نوع آنها، ها )اسالیسقطعه

آنها  یها، تغییرناپذیر بوده و اندازهرشتهی مذکور، ارجاعی به یک رشته است. قطعهرشتهقطعه

 نماید:رشته را اعالن میطعههای زیر، قثابت است. به عنوان نمونه، مقیدسازی
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 نوع متغیر رشته را مشخص نماییم:، باید صراحتا دقت نموده تا شِمایی دیگردر 

 

یابد. مورد مشابه را در دارد که رشته، به صورت ایستا تخصیص می، اعالم میstatic’&دستور 

تخصیص ایستایی، نمایش نوع، اجباری است؛ اما در مقیدسازی مشاهده نمودیم. در چنین  5فصل 

letکند.، غیرضروری است، زیرا کامپایلر، خود، نوع را تفسیر می 

 نمایان خواهدشد: 1-3خروجی در قالب تصویر کدهای فوق، با افزودن دستور زیر به نمونه

 

 

 

اللفظی، در ماژول های تحتعمر برنامه است. رشتهمعادل طول های ایستا،رشته عمرطول

std::str گردند.می ریفتع 

 ،های رشته از سویی دیگرString توانند به صورت پویا، گسترش یابند )در حضور دارند که می

وان با تشوند. میروی، باید در هیپ تخصیص دادهحقیقت، این نوع رشته، یک بافر است(. از این

 ی خالی ایجاد کرد:کد زیر، یک رشتهاستفاده از قطعه

 

let magician1 = "Merlin"; 

let greeting = "Hello!"; 

let magician2: &'static str = "Gandalf"; 

println!("Magician {} greets magician {} with {}",magician1, magician2, 

greeting); 

 هارشته: استفاده از قطعه1-3شکل 

let mut str1 = String::new(); 
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راین، شود. بنابیابد، باید مجددا به آن حافظه تخصیص دادهکه طول رشته افزایش میهر زمانی

توان با استفاده از دستور بایت است، می 51اگر از ابتدا بدانیم که به عنوان مثال، طول یک رشته 

 زیر، این مقدار از حافظه را به آن تخصیص داد:

 

رشته به یک شود. برای تبدیل یک قطعهمی تعریف std::string، در ماژول Stringی رشته

String از متد ،to_string () گردد:استفاده می 

 

 

نیست؛ بلکه، جهت تبدیل هر نوع  Stringرشته به ، تنها مختص تبدیل قطعه() to_string متد

 دهد.می تخصیص را هیپ یاین متد، حافظه رود.کار میبه Stringشی به یک 

، مقداری از نوع () to_stingکد فوق مشاهده شد، با استفاده از متد گونه که در قطعههمان

String  در متغیرstr3 توان با استفاده از قرار گرفت. اکنون، می&str3  و یا&str3[..] آن را به ،

 رشته تبدیل نمود:یک قطعه

 

let mut str2 = String::with_capacity(25); 

let mut str3 = magician1.to_string (); 

 () to_stringبا استفاده از متد  Stringبه  رشتهقطعه: تبدیل 5-3شکل 

let sl1 = &str3; 
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در نظر گرفته  Stringتواند به عنوان نمایی از یک د، میگردد میای که به روش فوق ایجارشتهقطعه

در واقع،  د.گیرنمیدربرای را است و ایجاد آن، هزینه Stringشود. مورد مذکور، ارجاعی به بخش داخلی 

 دهد:ی هیپ را تخصیص می، حافظه() to_stingکه کند؛ در حالی، هیچ منبعی را مصرف نمی[..]&

 

 

 

 کار برد:توان متدهای زیر را به، میStringیک  برای ساخت

  متدpush () یک کاراکتر را به :String کند.وصل می 

  متدpush_str () یک رشته را به :String نماید.الحاق می 

 دهد:کارگیری متدهای فوق را نشان میی بهنحوهکد زیر، قطعه

 

 

 

 

if &str3 == magician1  
{ 

println!("We got the same magician alright!"); 

} 

 [..]&رشته، با استفاده از به قطعه String: تبدیل 1-3شکل 

let c1 = 'Q'; // character c1 

str1.push(c1); 

println!("{}", str1); // Q 

str1.push_str(" Level 1 is finished - "); 

println!("{}", str1); // Q Level 1 is finished - 

str1.push_str("Rise up to Level 2"); 

println!("{}", str1); // Q Level 1 is finished - Rise up to Level 2 
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شود. این متد، یک استفاده می () charیک کاراکترهای یک رشته، از متد بهیکمرتب و برای دریافت 

 استفاده کرد: forی توان از حلقهگرداند. بنابراین، میتکرارکننده را بازمی

 

 

 

 () push_strو  () pushبا استفاده از متدهای  String: ساخت یک 3-3شکل 

for c in magician1.chars()  

{ 

print!("{} - ", c); 

} 

 () char: نمایش کاراکترهای یک رشته، با استفاده از متد 1-3شکل 
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، که توسط فضای خالی )فاصله( از یکدیگر جدا Stringی یک دهندهبرای دریافت کلمات تشکیل

 گردد:استفاده می () splitشوند، از متد می

 

 

 

 () replaceکد زیر، از متد ، مطابق نمونهStringی موجود در ای با یک کلمهجایگزین نمودن کلمه برای

 دهد.تخصیص می str4ی ی جدیدی را به رشتهگردد. کد مذکور، حافظهاستفاده می

 

for word in str1.split(" ")  

{ 

print!("{} / ", word); 

} 

 

 () split، با استفاده از متد Stringیک کلمات یک به: نمایش یک7-3شکل 

let str4 = str1.replace("Level", "Floor"); 
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؛ زیرا، رشته تعریف شودکند، از نوع قطعهای را به عنوان آرگومان خود دریافت میباید تابعی که رشته

کند. بنابراین، بهتر است از جهت تعریف آرگومان ورودی، حافظه مصرف می Stringاستفاده از نوع 

 رشته استفاده گردد:قطعه

 

 

 () replaceای دیگر، توسط متد با کلمه Stringای از : جایگزین شدن کلمه6-3شکل 

fn how_long(s: &str) -> usize { s.len() } 
println!("Length of str1: {}", how_long(&str1));  

// or 
println!("Length of str1: {}", how_long(&str1[..])); 

 رشته: تعریف تابعی حاوی آرگومان ورودی رشته، از نوع قطعه8-3شکل 
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 دهد:را نشان می Stringرشته و ای میان قطعه، مقایسه1-3 جدول

 Stringرشته و ی قطعه: مقایسه1-3جدول 

 String رشتهقطعه نام نوع

 یپی هتغییرپذیر، تخصیص حافظه (&، ارجاع )Stringی ثابت، نمایی از اندازه هاویژگی

 std::str std::string ماژول

 

 هاها، بردارها، و اسالیسآرایه 

فرض کنید قرار است گروهی از موجودات ناشناخته، در سطحی از بازی حضور یابند. بنابراین، الزم است 

 ، همان چیزی است که به آن نیاز داریم:Rustی اسامی آنها در لیستی ذخیره گردد. آرایه

 

 

 

ها را توسط کاما از یکدیگر جدا ایجاد یک آرایه، باید محتویات را داخل کروشه قرار داد و مولفه برای

ند؛ زیرا ای، ثابت باشد و تغییر نکی چنین آرایهها باید یکسان باشد. الزم است اندازهنوع تمامی آیتم کرد.

 گردد.ای از حافظه ذخیره میباید در زمان کامپایل، شناخته شود. آرایه، در بخش پیوسته

let aliens = ["Cherfer", "Fynock", "Shirack", "Zuxu"]; 

println!("{:?}", aliens); 

 : تعریف آرایه6-3شکل 
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گردد. اگرچه، میتعریف  let mutاگر الزم است محتویات آرایه در طول برنامه تغییر یابند، به صورت 

 قابل تغییر نیست.و ها، ثابت بوده تعداد آیتم

، به lengthو  typeنویسی شود؛ پارامترهای حاشیه [type; length]تواند توسط دستور هر آرایه می

را توسط دستور  aliensی توان آرایهکنند. به عنوان مثال، میها را مشخص میترتیب، نوع و تعداد آیتم

[&str; 4]، نویسی کرد:حاشیه 

 

ای را با تعداد مشخصی از آیتم یکسان مقداردهی اولیه کنیم، از دستور بخواهیم آرایه کهدر صورتی

[value, number]; ای با سه هی آراینماییم. به عنوان مثال، برای مقداردهی اولیهاستفاده میZuxu از ،

 شود:دستور زیر استفاده می

 

 

 گردد:ی خالی، از دستورات زیر استفاده میایجاد یک آرایه برای

 

 

 

let aliens: [&str; 4] = ["Cherfer", "Fynock", "Shirack", "Zuxu"]; 

let zuxus = ["Zuxu"; 3]; 

 ی آرایه با مقادیر یکسان: مقداردهی اولیه19-3شکل 

let mut empty: [i32; 0] = []; 

println!("{:?}", empty); // [] 
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توان با استفاده از اندیس هر خانه، به محتویات شود. میشروع می 9، از Rustهای آرایه در خانه اندیس

 آن دست یافت:

 

 

 

 ی خالی: تعریف آرایه11-3شکل 

println!("The first item is: {}", aliens[0]); // Cherfer 

println!("The third item is: {}", aliens[2]); // Shirack 

 های آرایه، از طریق اندیس: دسترسی به محتویات خانه15-3شکل 
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 () array.lenتوان با استفاده از اندیس آید. بنابراین، میبه دست می () lenطول هر آرایه، توسط متد 

ی آرایه، یابی به آخرین خانهجهت دست ، به محتویات آخرین خانه دست یافت. روشی دیگر1 –

 :است () iter ().last ().unwrapای از متدهای رگیری زنجیرهکابه

 

 

 

گر کند و محتویات مرجع اشارهاستفاده می *خودکار )روشی که از  dereferencingبه آرایه، از  گرهااشاره

 نیست: *. بنابراین، نیازی به استفاده از دنجویدارد(، بهره میرا در خود نگه می

 

 

println!("The last item is: {}", aliens[aliens.len() - 1]); 

println!("The last item is: {}", aliens.iter().last().unwrap()); 

 یابی به آخرین عنصر آرایه: دست11-3شکل 

let pa = &aliens; 

println!("Third item via pointer: {}", pa[2]); 
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را تغییر دهیم، کامپایلر با خطا مواجه خواهدشد. بنابراین، باید از  aliensی اگر بخواهیم مقادیر آرایه

 در تعریف آرایه استفاده کرد: let mutدستور 

 

باشد؛ قرار داشته () array.lenو  0شود که اندیس، در طیف همواره در زمان اجرا بررسی می همچنین،

 شود:باشد، برنامه، توسط خطا یا پانیک زمان اجرا، دچار خرابی میاگر اندیس در این طیف قرار نداشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر آرایهخودکار د Dereferencing: 13-3شکل 

let mut aliens: [&str; 4] = ["Cherfer", "Fynock", "Shirack", "Zuxu"]; 

println!("This item does not exist: {}", aliens[10]); // runtime error: 
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 شود:استفاده می forی های آرایه و چاپ مقادیر آنها، همانند زیر، از حلقهپیمایش خانه جهت

 

 

 

 : پانیک زمان اجرا، ناشی از عدم تطبیق اندیس آرایه11-3شکل 

for ix in 0..aliens.len()  
{ 

println!("Alien no {} is {}", ix, aliens[ix]); 

} 

 آرایه: پیمایش 17-3شکل 
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کند که ، هر دفعه بررسی میRustگردد، که از اندیس، جهت واکشی هر آیتم متوالی استفاده میزمانی

ی آرایه در حافظه قرار داریم یا خیر. به همین دلیل، روش مذکور، خیلی موثر آیا همچنان در محدوده

 نماید:استفاده می r ()ite، با روشی مفیدتر آشنا خواهیم شد که از متد تکرار 1نیست. در فصل 

 

 

 

 تر نوشت:هخالصرا  forی توان حلقهحتی می

 

 

 بردارها 

روی، در این بخش به معرفی ها ثابت است. از اینگونه که در بخش پیش مطرح گردید، طول آرایههمان

تغییر است( خواهیم پرداخت. نوع بردار ی آنها قابلی هیپ،  اندازهبردارها )که به دلیل تخصیص حافظه

Vec در ماژول ،std::vec ر توانند از ههای آن میاین نوع، یک نوع کلی است؛ یعنی، آیتم شود.تعریف می

یا  <Vec<i32توان برداری از نوع نوان مثال، میعگردد(. به ، در کد مشخص میTباشند ) Tنوع 

Vec<&str> صورت تعریف نمود. به طور کلی، آن را به Vec<T> دهیم.نشان می 

for a in aliens.iter()  

{ 

println!("The next alien is {}", a); 

} 

 () iter: پیمایش آرایه با استفاده از متد 16-3شکل 

for a in &aliens  

{ 

println!("The next alien is {}", a); 

} 
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توان برداری را ایجاد کرد: توسط به دو روش می اشند.ب Tهای بردار باید از همان نوع تمام مولفه

new() ؛ و یا از طریق ماکرویvec!. 

 

 

 

ی دوم، تعیین نوع، با است؛ در نمونهمشخص شده <Vec<i32مثال نخست، نوع بردار، توسط  در

است. اگرچه، این موضوع کامال اختیاری ( صورت پذیرفته7i32به نخستین مولفه ) i32تخصیص پسوند 

 توان از نوشتن آن، اجتناب نمود.است و می

بردار تخصیص ، به () with_capaciryتوان میزانی از حافظه را با استفاده از دستور همانند آرایه، می

سیر صورت، کامپایلر قادر به تفداد. شایان ذکر است، نوع بردار باید در این مورد تعیین گردد؛ در غیر این

 آن نخواهدبود:

 

جوید، هره میب () collectای که طیف آن مشخص است و از متد یک بردار را توسط تکرارکنندهتوان می

 پُر کرد:

 

let mut numbers: Vec<i32> = Vec::new(); 

let mut magic_numbers = vec![7i32, 42, 47, 45, 54]; 

 : ایجاد بردارها18-3شکل 

let mut ids: Vec<i32> = Vec::with_capacity(25); 

let rgvec: Vec<u32> = (0..7).collect(); 

println!("Collected the range into: {:?}", rgvec); 
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 یمثال، حلقهگذاری، دریافت طول، و ایجاد حلقه در یک بردار، مشابه آرایه است. به عنوان اندیس

 شود:صورت زیر نوشتهتواند بهتکرار یک بردار می

 

 

 

 جهت پر کردن بردار () collect: استفاده از متد 16-3شکل 

let values = vec![1, 2, 3]; 

for n in values  

{ 

println!("{}", n); 

} 

 forی : نمایش محتویات بردار با استفاده از حلقه59-3شکل 
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و  () pushترتیب، توسط متدهای اضافه نمودن یک مقدار به انتهای بردار و حذف آخرین مقدار آن، به

pop () پذیرد:انجام می 

 

 

 

 

ه یا توان از یک آرایچندین مقدار را بازگرداند، می شود که الزم باشدای نوشتهیک تابع به گونه اگر

 بردار جهت بازگرداندن مقادیر مذکور استفاده کرد.

 هااسالیس 

ه به حلی کفرض کنید که قصد انجام کاری را روی بخشی از آرایه یا بردارد دارید. احتماال، نخستین راه

تر و حل ایمن، راهRustکند، کپی کردن آن بخش، روی آرایه یا بردار دیگری است؛ اما ذهن خطور می

عملیات کپی نیاز نخواهدبود؛ از آن آرایه است. در نتیجه، به  56و آن، ایجاد اسالیسی دهدبهتری ارائه می

 است(. Stringرشته، نمایی از یک گونه که قطعهگردد )هماندر عوض، نمایی جدید از آرایه ایجاد می

                                                 

56 Slice 

numbers.push(magic_numbers[1]); 

numbers.push(magic_numbers[4]); 

println!("{:?}", numbers); // [42, 54] 

let fifty_four = numbers.pop();// fifty_four now contains 54 

println!("{:?}", numbers); // [42] 

 () popو  () push: تغییر طول بردار توسط متدهای 51-3شکل 
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نیاز است )به  magic_numbersاز بردار  31، و 36، 35فرض کنید، تنها به مقادیر  به عنوان نمونه،

 گردد:زیر استفاده می ترتیب، از اسالیسنیاز نیست(. بدین 13و  6مقادیر 

 

 

ی چهارم این خانه ، محتوایmagic_numbersاست. طبق تعریف  3و اندیس پایانی،  1اندیس آغازین، 

 ورشده در دستنوشتهاندیس پایانی  شامل ای است کهاست؛ اما دستور اسالیس به گونه 13بردار برابر 

 ی موجود هستیم.به یک تخصیص حافظه د که در حال ارجاعدهنشان می &شود. نمی

 گذراند:ها، موارد زیر را به اشتراک میاسالیس

  کلی بوده و از نوع&[T]  برای یک نوعT .برخوردار هستند 

 شده باشد.آنها نباید در زمان کامپایل، شناخته یاندازه 

 هاها و آرایهرشته 

 () chars، توسط متد Stringمطرح گردید، ترتیبی از کاراکترها در  1-3گونه که در ابتدای بخش همان

 String توان گفت که، میبنگریم Stringی یک ی کاراکترهاتخصیص حافظه بهیابی هستند. اگر قابل دست

( ذخیره <Vec<u8ها )در قالب برداری از بایت، Stringیک تر، شود؛ به بیانی سادهتوسط آرایه پشتیبانی می

 به دست آورد: Stringرا از یک  str&توان اسالیسی از نوع بنابراین، می گردد.می

let slc = &magic_numbers[1..4]; // only the items 42, 47 and 45 

 : استفاده از اسالیس55-3شکل 
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آوری کرده و جمع، () collectتوسط متد توان کاراکترهای یک اسالیس را در یک بردار، همچنین، می

 کرد: مرتب، () sortبا استفاده از متد آنها را 

 

 

 

 

let location = "Middle-Earth"; 

let part = &location[7..12]; 

println!("{}", part); // Earth 

 ها: استفاده از اسالیس در رشته51-3شکل 

let magician = "Merlin"; 

let mut chars: Vec<char> = magician.chars().collect(); 

chars.sort(); 

for c in chars.iter()  
{ 

print!("{} ", c); 

} 
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 هاینمونهگیرند. در ادامه، شود، حروف بزرگ پیش از حروف کوچک قرار میگونه که مشاهده میهمان

 د:نشومشاهده می () collectدیگری از متد 

 

 

 

 در اسالیس () sortو  () collect: استفاده از متدهای 53-3شکل 

let u: Vec<&str> = "The wizard of Oz".split(' ').collect(); 

let v: Vec<&str> = "abc1def2ghi".split(|c: char| c.is_numeric()).collect(); 

 () collectکارگیری متد هایی از به: نمونه51-3شکل 
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 .شکندب را کند تا مشخص نماید کدام کاراکترموجود در این مبحث، بستاری را دریافت می () splitمتد 

در نظر گرفته  Stringترتیب، به عنوان نمایی از بردار و توانند به(، میstr&و  [T]&هر دو نوع اسالیس )

 شوند.

 tupleها 

ای از اشیا با انواع یکسان را جموعهها و بردارها، ممطرح گردید، آرایه ینهای پیشگونه که در بخشهمان

، جهت گردآوری مقادیری که انواع آنها متمایز از یکدیگر است، استفاده tupleدهند. از در خود جای می

 شوند:گیرند و توسط کاما از یکدیگر جدا می، داخل پرانتز قرار میtupleشود. محتویات می

 

 

 

های را مولفه tupleنوع هر (. در واقع، str, bool, u32&عبارت است از: )در مثال فوق،  thorنوع 

کنند. جهت استخراج یک آیتم با استفاده از اندیس، کافی است از نماد ی آن مشخص میدهندهتشکیل

 نقطه ).( استفاده شود:

 

 

let thor = ("Thor", true, 3500u32); 

println!("{:?}", thor); // ("Thor", true, 3500) 

 tuple: تعریف 57-3شکل 

println!("{} - {} - {}", thor.0, thor.1, thor.2); 
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 است: tupleبه متغیرهای دیگر، تعریف مجدد یک  tupleهای یک روشی دیگر جهت تخصیص آیتم

 

 

 

 tuple: استفاده از اندیس در 56-3شکل 

let (name, _, power) = thor; 

println!("{} has {} points of power", name, power); 

 جدید tupleبه متغیرها، با استفاده از ایجاد یک  tuple: تخصیص مقادیر یک 58-3شکل 
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در  _دهد. وجود عالمت ، الگوی سمت چپ را با الگوی سمت راست تطبیق میletدستور  در این مثال،

 نیاز نیست. thorی دوم از سمت چپ، به معنای آن است که به مولفه tupleبخش دوم 

توانند به یکدیگر تخصیص داده شده و یا با یکدیگر، مقایسه شوند. یک ها یکی باشد، میtupleاگر نوع 

tuple د به صورت زیر تعریف گردد:ای، بایمولفهتک 

 

قرار دهد و  tupleتواند آنها را در یک تابعی که قصد دارد مقادیر از نوع مختلف را برگرداند، می

 خواهدبود. 56-3مشابه تصویر  ،. با فراخوانی تابع فوق، خروجیبازگرداند

 

 

 

 

 

 

 تهی را دارد. tupleشایان ذکر است، یک مقدار واحد )(، حکم یک 

let one = (1,); 

fn increase_power(name: &str, power: u32) -> (&str, u32)  

{ 

if power > 1000  

{ 

return (name, power * 3); 

}  

else  

{ 

return (name, power * 2); 

} 

} 

// Call 

let (god, strength) = increase_power(thor.0, thor.2); 

println!("This god {} has now {} strength", god, strength); 

 

 tuple: مقادیر بازگشتی تابع، در قالب 56-3شکل 
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 structها 

غالبا، الزم است شمار متعددی از مقادیر را، که دارای انواع مختلف هستند، در کنار یکدیگر نگه دارید، 

طحی است سالمت بازیکن و نیز سمیزان زیکن، متشکل از مانند امتیازات بازیکنان. فرض کنید امتیاز هر با

خصیص شود، تکند. نخستین گامی که در راستای شفاف ساختن کد برداشته میکه وی در آن بازی می

توان نوع ؛ جهت تعریف این ساختار، میstruct Scoreها است، مانند tupleیک نام مشترک به تمامی این 

فرد را با استفاده از توان یک امتیاز منحصربه. سپس، میstruct Score (i32, u8)آن را نیز مشخص نمود: 

 دستور زیر، ایجاد نمود:

 

ها برخوردا هستند. tupleی شباهت بسیار باالیی با شوند، زیرا از درجهنامیده می tuple struct این موارد،

 به صورت زیر، استخراج نمود:ن اتوموجود در آنها را می محتویات

 

 

 

شود(، این امکان را فراهم نامیده می newtype، که تنها حاوی یک فیلد است )یک tuple structک ی

یکسانی  یکه هر دو، حافظهورد تا نوع جدیدی را، که مبتنی بر نوع قدیمی است، ایجاد نماییم؛ به نحویآمی

 را ارائه دهند:

let score1 = Score(73, 2); 

let Score(h, l) = score1; // destructure the tuple 

println!("Health {} - Level {}", h, l); 

 هاtuple struct: استفاده از 19-3شکل 
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به چه معنا هستند و به کدام بازیکنان تعلق دارند.  داگرچه، هنوز الزم است به خاطر آوریم که این اعدا

 دارای نام، به کدی ساده تبدیل کرد: structتوان کد را با استفاده از یک می

 

 

 

تعریف کرد. اگرچه، حالت دوم  () mainمذکور را داخل و یا خارج از تابع  structتوان وجود، میبا این

 اشیا را ایجاد نمود:بازیکنان و یا نمونهتوان نمونهشود. حال میترجیح داده می

 

ی ، یک رشتهnnameگیرند. فیلد ، داخل آکوالدها قرار میkey: valueایان ذکر است، شی و سینتکس ش

جهت تعریف آن استفاده  state’&مشخص گردد. بنابراین، از  Rustعمر آن، در ثابت است و باید طول

 نمونه دست یافت:توان با استفاده از نماد نقطه، به فیلدهای می شود.می

struct Kilograms(u32); 

let weight = Kilograms(250); 

let Kilograms(kgm) = weight; // extracting kgm 

println!("weight is {} kilograms", kgm); 

 فیلدیتک tuple struct: استفاده از 11-3شکل 

struct Player  

{ 

nname: &'static str, // nickname 

health: i32, 

level: u8 

} 

let mut pl1 = Player{ nname: "Dzenan", health: 73, level: 2 }; 
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، به صورت تغییرپذیر تعریف گردد تا بتوان در صورت امکان، مقادیر فیلدهای structالزم است متغیر 

 دارد در سطح جدید بازی کند، از تغییر سطح بازیکنی که قصدآن را تغییر داد. به عنوان مثال، برای 

 شود:دستور زیر استفاده می

 

یابد. همچنین، دارای شود و ادامه می، با یک حرف بزرگ شروع میstructطبق قرارداد، همواره، نام یک 

 ی آن است(.دهندهنوع مختص به خود است )که ترکیبی از انواع تشکیل

دارد بیان می ،، مجددا ایجاد گردند. این امرletتوانند توسط مقیدسازی ها نیز میstructها، tupleهمانند 

 سازی، و یا حذف کرد:گذاری، مرتبتوان فیلدها را مجددا نامکه می

 

 

 

 

println!("Player {} is at level {}", pl1.nname, pl1.level); 

 ای از آنو شی struct: تعریف یک 15-3شکل 

pl1.level = 3; 

let Player{ health: ht, nname: nn, .. } = pl1; 

println!("Player {} has health {}", nn, ht); 
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خودکار را  dereferencingهای ساختمان داده هستند، یابی به مولفهگرها در حال دسترهگه اشاهنگامی

 دهند:انجام می

 

 

 

 struct: ساختاردهی مجدد 11-3شکل 

let ps = &Player{ nname: "John", health: 95, level: 1 }; 

println!("{} == {}", ps.nname, (*ps).nname); 

 structگر به خودکار اشاره dereferencing: 13-3شکل 
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structکامال مشابه رکوردها یا ها ،struct های زبانCها های موجود در سایر زبان، و یا حتی، کالس

 هستند.

 enumها 

اگر تعداد محدودی از مقادیر دارای نام وجود داشته و چیزی بتواند تنها معادل با یکی از آنها باشد، آن 

نما نیاز است. گردد. به عنوان مثال، در بازی مورد مطالعه، به جهات قطبتعریف می enumچیز، در قالب 

(، شرق South(، جنوب )rthNoعدد بوده که اسامی آنها عبارت است از: شمال ) 3تعداد جهات اصلی، 

(East( و غرب ،)Westمی .) توان این مشخصات را در قالبenum :و به صورت زیر تعریف نمود 

 

 

 و یا هر تابع دیگر موجود در برنامه، استفاده کرد: () mainتوان از آن در تابع می سپس،

 

 

ای در این زمینه ر ادامه، نمونهها باشند. دstructتوانند برگرفته از انواع دیگر و یا می enum مقادیر

 گردد:مشاهده می

 

enum Compass  
{ 

North, South, East, West 

} 

let direction = Compass::West; 

 enum: تعریف 11-3شکل 
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شوند. اگر از ها نیز نامیده میای جبری متعلق به سایر زبانو یا انواع داده unionها، انواع enum گاهی

، به صورت () mainرا در تابع  enumتوان تعریف شی از نوع در آغاز فایل کد استفاده نماییم، می useتابع 

 خالصه نوشت:

 

 

enumن دلیل، افزاید. به همیبخشند. این امر، به کارایی کد میی به کد می، وضوح و شفافیت بیشترها

 گردد.استفاده می Rustها به کرات در enumاز 

 Result  وOption 

، Resultیک  ؛شوداشاره می، Optionو  Resultهای ، به نامRustبسیار کارامد در  enumبه دو  در این بخش،

، در هر مکانی استفاده Resultگردد. ی استاندارد تعریف میاست که در کتابخانه enumنوع مخصوصی 

 تواند انتهای کد را نیز دربرگیرد:گردد. این مکان میجا اجرا میشود که چیزی در آنمی

type species = &'static str; 

enum PlanetaryMonster  
{ 

VenusMonster(species, i32), 

MarsMonster(species, i32) 

} 

let martian = PlanetaryMonster::MarsMonster("Chela", 42); 

 structدر قالب  enum: تعریف 17-3شکل 

// In the beginning of code file 
use PlanetaryMonster::MarsMonster; 

// In main () 
let martian = MarsMonster("Chela", 42); 
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  اگرResultآمیز باشد: یک مقدار ، موفقیتOk  از یک نوع(Tبازگردانده می ).شود 

  اگرResultه شود: یک مقدار ، با خطا مواجErr  از نوع(Eبازگردانده می ).شود 

جاد ای ایدهند، شرط به گونهچنین حاالتی بسیار مرسوم هستند و به دفعات رخ می کهبه دلیل آن

 شود:، به صورت زیر تعریف میResult، تا حد امکان، عمومی یا کلی باشند. Eو خطای  Tگردد که مقدار می

 

 

 

هایی در مکان Optionگردد. از ی استاندارد تعریف میدیگری است که در کتابخانه Option ،enumیک 

قداری باشد که متواند در مکانی حضور داشتهجا وجود دارد. البته، میشود که یک مقدار در آناستفاده می

ی مورد مطالعه، مقداری را از کنسول رار است برنامهجا وجود ندارد. به عنوان مثال، فرض کنید قدر آن

زمینه اجرا گردد، هرگز یک مقدار ورودی را ی پیشکه این برنامه، به عنوان یک برنامهبخواند. در صورتی

قصد دارد تا حد امکان، ایمن باشد. بنابراین، در چنین حاالتی، مقدار  Rustدریافت نخواهد کرد. از طرفی، 

 خواند:و با دو احتمال می Optionعنوان یک ورودی را به 

 Someباشد.: اگر مقداری وجود داشته 

 Noneباشد.: اگر مقداری وجود نداشته 

در قالب یک نوع عمومی تعریف  Optionباشد. بنابراین، مجددا،  Tتواند از هر نوع این مقدار می

 گردد:می

 

 

 

enum Result<T, E>  
{ 

Ok(T), 

Err(E) 

} 

enum Option<T>  

{ 

Some(T), 

None 

} 



 

 

193 

 

 ورودی از کنسول دریافت 

های مستعار بازیکنان را پیش از آغاز بازی، ذخیره نماییم. قابلیت ورودی/خروجی بخواهیم نام فرض کنید

(I/O)19 توسط ماژول ،io  موجود درstd شود. این ماژول، شامل تابعی به نام مدیریت میstdin ()  است که

 گرداند، که ارجاعی به جریان ورودی است.را بازمی Stdinخواند. این تابع، شی نوع ورودی را از کنسول می

Stdin،  حاوی متدی به نامread_line (buf)  است که کل خط ورودی را، که به یک کاراکتر خط جدید

خواند. ورودی مذکور، به عنوان یک بافر نوع توسط کاربر(، می Enterی شود )با فشردن دکمهختم می

String (bufخوانده می ):شود 

 

 

 unused resultمناسب نیست؛ چراکه منجر به هشدار  Rustی کافی برای اگرچه، این مورد به اندازه

which must be used .خواهدشد 

 

دهد، چه رخ مییک زبان ایمن است و باید بر هرآن Rustطرح گردید، گونه که پیش از این مهمان

آمیز باشد و مقدار ورودی را تامین نماید؛ اما، ممکن است غلبه کند. ممکن است خواندن یک خط، موفقیت

                                                 

19 Input/Output (I/O) 

let mut buf = String::new(); 

io::stdin().read_line(&mut buf); 

 buf: دریافت ورودی از کنسول در قالب 16-3شکل 



 

 

191 

 

زمینه اجرا گردد، کنسولی در دسترس با شکست نیز مواجه شود. به عنوان مثال، اگر کد مذکور در پس

 تا بتوان ورودی را از آن دریافت کرد.نخواهدبود 

read_line () یک مقدار ،Result تواند را، که میOk  یاErr گرداند. برای غلبه بر خطاهای باشد، بازمی

 Optionرا به یک مقدار  Result، مقدار () okنیاز است:  () expectو یک تابع  () okاحتمالی، به یک تابع 

نیز مقدار را ارائه داده و یا به  () expectنماید؛ شده است(، تبدیل میهای خوانده)که حاوی تعداد بایت

 دهد.هنگام وقوع خطا، پیامی را نشان می

گومان شود. بنابراین، آردهد که قابل بازیابی نیست، برنامه دچار پانیک میخطایی رخ می Rustوقتی در 

 گردد تا مکان دقیق آن را مشخص نماید:ارائه می () expectی صادره از رشته

 

Rustهای متوالی را در چندخط نوشت:آورد تا بتوان فراخوان، این امکان را فراهم می 

 

 

 

 

 

 

that’s a might name indeed! گردد که ظاهر میدر خط جدید ، به این دلیلbuf  ورودی، هنوز دارای

، جهت حذف دنباله و فضاهای خالی () trimاست! خوشبختانه، متدی به نام ( n\یک کاراکتر خط جدید )

 یک رشته وجود دارد:

io::stdin().read_line(&mut buf).ok().expect("Error!"); 

use std::io; 

fn main()  
{ 

println!("What's your name, noble warrior?"); 

let mut buf = String::new(); 
io::stdin().read_line(&mut buf) 

.ok() 

.expect("Failed to read line"); 

println!("{}, that's a mighty name indeed!", buf); 

} 

 : گرفتن ورودی از کنسول18-3شکل 
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 در شرایطی که ورودی، موفق نباشد برنامه خراب خواهدشد.

، عدد از کنسول دریافت نماییم، اجرای برخی اقدامات نیاز Stringباشیم به جای اگر قصد داشته

توان گردند. می، ذخیره میbuf، به نام Stringاعداد، از کنسول خوانده شده و در بافری از نوع خواهدبود. 

آن را اعالم  () expectباشد، اصالح نمود. اگر خطایی وجود داشته () trimبا استفاده از متد آنها را 

که به اعداد نیاز است. از هستیم؛ در حالی Stringوجود، ما همچنان در حال خواندن خواهدکرد. با این

 را به یک عدد تبدیل نمود. Stringروی، باید این

 

 

 

بیتی فاقد عالمت، تبدیل کند. این متد،  15سعی دارد ورودی را به یک عدد صحیح  () parseمتد 

رتیب، یک تتواند در صورت پیروزی و شکست، بهگرداند. بنابراین، نتیجه میرا بازمی Resultمجددا مقدار 

 باشد: (Err( و یک خطا )<ok<u32عدد صحیح )

 

 

let name = buf.trim(); 

println!("{}, that's a mighty name indeed!", name); 

 () trim: استفاده از متد 16-3شکل 

let mut buf = String::new(); 

io::stdin().read_line(&mut buf) 

.ok() 

.expect("Failed to read number"); 

let input_num: Result<u32, _> = buf.trim().parse(); 
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 تطبیق الگوها 

تعریف  Resultموجود در بخش پیشین، که از نوع  input_numبررسی خواهدشد که آیا  در این بخش،

 Tقادر خواهدبود  () unwrapباشد، تابع  ok (T)بود، دارای مقدار است یا خیر. وقتی مقدار، یک تابع شده

 شود، استخراج نماید:چه که در زیر مشاهده میرا همانند آن

 

 

 : دریافت ورودی نوع عدد از کنسول: الف( موفق؛ ب( ناموفق39-3شکل 

 )الف(

 (ب)

println!("Unwrap found {}", input_num.unwrap()); 

 ورودی صحیح؛ ب( ورودی ناصحیح (الف :() unwrap: استفاده از 31-3شکل 

 )الف(

 )ب(
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ب  31-3. تصویر ، برنامه توسط یک پانیک، خراب خواهدشدباشد Errکه نتیجه، یک مقدار در صورتی

 گر چنین پانیکی است.بیان

کافی خواهدبود. در واقع، در چنین حاالتی، به  if-elseی برای برطرف نمودن این معضل، ساختار ساده

ها موجود در سایر زبان switch، که از حاالت بسیار بیشتری نسبت به دستور Rustتطبیق سِحرآمیز 

 رود:کار میبرخوردار است، نیاز داریم. این تطبیق، غالبا در راستای مدیریت خطاها به

 

 

 

یک  تواندنماید. تنها، کد )که می، مقدار یک عبارت را با تمامی مقادیر ممکن، تست می() matchتابع 

ر جدا کاما از یکدیگها توسط شود. تمامی شاخهی انطباق، اجرا میبلوک کد باشد(، پس از نخستین شاخه

 گردد.شود، چاپ میای که به عنوان ورودی داده میگردند. در این حالت، همان شمارهمی

نیاز نیست؛ این  breakی دیگر وجود ندارد. بنابراین، به یک دستور هیچ سقوطی از یک شاخه به شاخه

 آورد.ممانعت به عمل می ++Cامر، از باگ مرسوم در 

ذیر پ، باید مقدار را به یک متغیر، مقید سازیم. این امر، امکانmatchا مقدار بازگشتی ی کار بجهت ادامه

 ، یک عبارت است:matchبوده، زیرا خود 

 

 

 

ان آن را با سایر اعداد کند که بتواستخراج می input_numای از مذکور، اعداد را به گونه matchتابع 

مقایسه کرد و یا محاسباتی را توسط آن انجام داد. هر دو شاخه باید مقداری از یک نوع را برگردانند؛ به 

شود )فرض مساله بر آن است که عدد مطلوب، بازگردانده می 9، مقدار Errهمین دلیل، در صورت وقوع 

 تر از صفر است(.بزرگ

 است: if let، استفاده از ساختار Optionیا  Resultمقدار راه جایگزین دیگر جهت کسب 

match input_num  
{ 

Ok(num) => println!("{}", num), 

Err(ex) => println!("Please input an integer number! {}", ex) 

}; 

let num = match input_num  
{ 

Ok(num) => num, 

Err(_) => 0 

}; 
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گردد. باشد، این مقدار استخراج می valشود و اگر شامل مقدار ، مجددا ساختاردهی میinput_numتابع 

تواند منجر به تسهیل در کد شود، اما بررسی انطباق کامل از دست خواهدرفت. اصول در موارد خاص، می

 د:به کار برده شو whileی تواند داخل یک حلقهمیفوق 

 

 

 

 Result ،Optionبا یک  شوند؛ این پوشش، از تطبیققادیر محتمل باید پوشش داده، تمام مmatchبا 

(Some  یاNne یا برخی مقادیر هستند کامال جامع ،)enum  ،گرددحاصل میدیگر. 

گونه رشته، چه اتفاقی رخ خواهدداد. همانقطعهدر صورت تست یک کنیم که منظور، بررسی میبرای این

 ، منجر به خطایی خواهدشد:magician برای match استفاده از شود،که مشاهده می

 

 

 

if let Ok(val) = input_num  
{ 

println!("Matched {:?}!", val); 

}  
else  
{ 

println!("No match!"); 

} 

 )الف(

 )ب(

 در تطبیق: الف( موفق؛ ب( ناموفق if let: استفاده از 35-3شکل 

while let Ok(val) = input_num  
{ 

println!("Matched {:?}!", val); 

if val == 42 { break } 

} 

let magician = "Gandalf"; 

match magician  
{ 

"Gandalf" => println!("A good magician!"), 

"Sauron" => println!("A magician turned bad!") 

} 
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وجود دارند. کامپایلر، توصیه  ”Sauran“و  ”Gandalf“ عالوه برهای دیگری magicianعالوه بر این، 

 :تراین، این مورد، یک تطبیق کامل اسکند که از زیرخط برای تمامی حاالت استفاده شود. بنابمی

 

 

 

 جدا شوند؛ یا طیف |تواند شامل چندین مقدار باشد: مقادیر توسط سمت چپ شاخه به دو صورت می

 شوند:نوشته start…endمشمولی از مقادیر، به صورت 

 

 

 

 

 

 

 رشتهبر قطعه match: خطای ناشی از اجرای 31-3شکل 

match magician  
{ 

"Gandalf" => println!("A good magician!"), 

"Sauron" => println!("A magician turned bad!"), 

_ => println!("No magician turned up!") 

} 

let magical_number: i32 = 42; 

match magical_number  
{ 

// Match a single value 

1 => println!("Unity!"), 

// Match several values 

2 | 3 | 5 | 7 | 11 => println!("Ok, these are primes"), 
// Match an inclusive range 

40...42 => println!("It is contained in this range"), 

// Handle the rest of cases 

_ => println!("No magic at all!"), 

} 
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 ذخیره گردد: @( و با استفاده از نماد numتواند در یک متغیر )در این مثال، شده میدادهمقدار تطبیق

 

 

پ، مجددا تواند در سمت چشود میقدرت انطباقات حتی بیشتر از اینها است؛ عبارتی که تطبیق داده می

 شوند، ترکیب گردد:، که محافظان نامیده میifتواند با شرایط ساختاردهی گردد؛ حتی می

 

 

 

 

 

 

 @شده در یک متغیر، با استفاده از ی مقدار انطباق داده: ذخیره31-3شکل 

num @ 40...42 => println!("{} is contained in this range", num) 

 ی تطبیقشاخه : وجود چندین مقدار در سمت چپ33-3شکل 

let loki = ("Loki", true, 800u32); 

match loki  
{ 

(name, demi, _) if demi =>  
{ 

print!("This is a demigod "); 

println!("called {}", name); 

}, 

(name, _, _) if name == "Thor" => 

println!("This is Thor!"), 

(_, _, pow) if pow <= 1000 => 

println!("This is a powerless god"), 

_ => println!("This is something else") 

} 
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را نوشت. اگر نخواهید کاری در  if demi == trueاست، نباید  Booleanیک  demiشایان ذکر است، چون 

روند، بلکه کار میها بهtupleهای مجدد، نه تنها برای . ساختاردهی{}<=یک شاخه انجام دهید، بنویسید: 

 ها نیز استفاده شوند.structال فوق، در توانند مانند مثمی

ای از شرایط موجود را ، خالصه5-3تواند منجر به سردرگمی شود. جدول استفاده از نمادهای .. و ... می

 دهد:نشان می

 ی نمادهای .. و ...ی موارد استفاده: مقایسه5-3جدول 

 کندبا چه چیزی کار نمی کندبا چه چیزی کار می 
for in نحصاری.. ا ... 
match شمول ... .. 

 بندیجمع 

ها و بردارها، و ها، آرایه، از رشتهRustهای مرکب در های خود را جهت کار با دادهدر این فصل، قابلیت

ها، افزایش دادیم. همچنین، پی بردیم که تطبیق الگو، در enumها، و structها، tupleها گرفته تا اسالیس

مار تر و زیباتر نوشتن کد به شها، ابزار قدرتمندی جهت هرچه شفافمجدد و محافظترکیب با ساختاردهی 

 رود.می

 

 

 if: ساختاردهی مجدد انطباق، با استفاده از 37-3شکل 
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 و ی باالسازی کد توسط توابع مرتبه: عمومی1فصل 

 پارامترسازی
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 مقدمه 

اربردی و های کتوان به بررسی ویژگیاکنون که با ساختارهای داده و تشکیالت کنترلی آشنا شدیم، می

اند، پرداخت. مباحث زیر در این فصل مورد ، که آن را به یک زبان مثمرثمر تبدیل نمودهRustگرای شی

 گیرند:بررسی قرار می

 ی باالتوابع و بستارهای مرتبه 

 هاتکرارکننده 

 15دهندگانو تطبیق 11گانگسارند 

 ساختارهای داده و توابع عمومی 

 کنترل خطا 

  متدهای مرتبط باstructها 

 11خصوصیات 

 کارگیری قیود خصوصیتبه 

 خصوصیات داخلی و سربار عملگر 

 ی باالتوابع و بستارهای مرتبه 

که ورتیشود، در صگونه که در مثال زیر مشاهده میدانیم که چگونه از توابع استفاده کنیم. هماناکنون، می

 را تغییر خواهدداد: strengthتخصیص داده شود، این تابع، مقدار  strengthبه  triplesمقدار بازگشتی تابع 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Consumers 

15 Adaptors 

11 Traits 

fn triples(s: i32) -> i32  

{  

3 * s  

} 

fn main () 

{ 

let mut strength = 26; 

println!("My tripled strength equals {}",triples(strength)); // 78 

println!("My strength is still {}", strength); // 26 

strength = triples(strength); 

println!("My strength is now {}", strength); // 78 

} 
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توان تابع تر. میصورتی عمومیرا انجام دهد، اما به triplesتوان تابعی نوشت که کار تابع همچنین، می

 تعریف کرد: Fخاص را از نوع 

 

 تعریف تابع ساده: مثالی از 1-1شکل 

fn again (f: F, s: i32) -> i32  

{  

f(f(s))  

} 
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کافی نیست؛ کامپایلر  Rustشود، اطالعات فوق برای مشاهده می 5-1گونه که در تصویر همان

پیش از لیست  <F: Fn (i32) -> i32>توان با افزودن مشخص گردد. می Fکند که نوع درخواست می

 را برطرف ساخت: این مشکلپارامترها، 

 

 

عنوان را به i32، تابعی است که Fدارد که ( به ما اعالم می< >دار )های زاویهموجود میان براکت عبارت

 گرداند.را بازمی i32کند و تابعی از نوع پارامتر دریافت می

این تابع،  بیندازیم. دقیقا همان کاری است که triplesحال، الزم است مجددا نگاهی به تعریف تابع 

ای گونهرا به againتوانیم تابع است(. بنابراین، می Fدارای امضای نوع  triplesداد )پیش از این انجام می

 ، اولین پارامتر آن باشد:triplesفرابخوانیم که 

 

 ی باالتر نمودن توابع مرتبه: عمومی5-1شکل 

fn again<F: Fn(i32) -> i32>(f: F , s: i32) -> i32  

{ 

f(f(s)) 

} 

strength = again(triples, strength); 

println!("I got so lucky to turn my strength into {}", strength); // 

702 (= 3 * 3 * 78) 
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نوان پارامتر دربر عی باالتر است؛ یعنی، تابعی که تابع و یا توابعی دیگر را به، یک تابع مرتبهagain تابع

 شوند:نمیعنوان یک تابع دارای نام تعریف ، حتی بهtriplesگیرد. غالبا، توابع ساده مانند می

 

 

کند را دریافت می n( وجود دارد که پارامتر n| {3 * n}|نام( یا بستار )در این مثال، یک تابع ناشناس )بی

توانند کنند و میی آغازین یک بستار را مشخص می، نقطه||گرداند. عالیم بر مقدار آن را بازمیو سه برا

 |صورت هباشد، بکه پارامتری وجود نداشتهروند )در صورتیکار میحاوی پارامتری باشند که در بستار به

تواند انواع را زیرا یک بستار میشوند(. نیازی به نمایش نوع پارامتر یا مقادیر بازگشتی نیست، نوشته می |

 خواند، تفسیر نماید.از مضمونی که فرامی

توان ، تنها، جلدی برای یک نام است تا ما بتوانیم به بستاری در کدی دیگر بازگردیم. میtriplesتابع 

 کار برد:حتی این نام را کنار گذاشت و مستقیما، بستار را در خط کد به

 

 

 ی باال: استفاده از تابع مرتبه1-1شکل 

strength = 78; 

let triples = |n| { 3 * n }; 

strength = again(triples, strength); 

println!("My strength is now {}", strength); // 702 

strength = 78; 

strength = again(|n| { 3 * n }, strength); 

println!("My strength is now {}", strength); // 702 
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نماید. است(، دریافت می strengthرا )که یک کپی از  sشود و مقدار ، فراخوانی میnبستار حاوی پارامتر 

 صورت زیر نوشت:پوشی کرد و بستار را بهتوان از آکوالدها چشممی

 

شود؟ برای درک بهتر موضوع، به مثال زیر توجه به چه دلیل این مورد، یک بستار خوانده می بنابراین،

 فرمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

گرداند. این بستار، از بیتی را بازمی 15دارای یک آرگومان است و یک عدد صحیح  print_add بستار

 ی پیرامون خود، مطلع است.زهو هر مقدار موجود در حو xمقدار 

strength = again(|n| 3 * n , strength); 

let x: i32 = 42; 

let print_add = |s|  

{ 

println!("x is {}", x); 

x + s 

}; 

let res = print_add(strength);  

// here the closure is called and "x is 42" is printed  

assert_eq!(res, 744); // 42 + 702 

 کارگیری بستار: مثالی از به3-1شکل 
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وسط شود. بستار انتقالی، تهمچنین، نوع خاصی از بستار وجود دارد که یک بستار انتقالی نامیده می

گردد. یک بستار معمولی، تنها به یک ارجاع به متغیرهایی که محصور مشخص می moveی کلیدی کلمه

توان مثال گیرد. میی متغیرهای محصور را در اختیار میکند، نیاز دارد؛ اما بستار انتقالی، مالکیت تماممی

 صورت زیر نوشت:پیشین را به

 

 

 

 

 

 

 

کند. شوند که برنامه، با چندین نخ همروند متفاوت کار میبستارهای انتقالی زمانی استفاده می غالبا،

استفاده  Rustی باال و بستارها، توسط های بعدی مشاهده خواهیم کرد، توابع مرتبهگونه که در بخشهمان

تر سازند و جهت عمومی ساختن یک توانند که کد را مختصرتر و قابل خواندنآنها میشوند، زیرا می

 محاسبه، مفید هستند.

let m: i32 = 42; 

let print_add_move = move |s|  
{ 

println!("m is {}", m); 

m + s 

}; 

let res = print_add_move(strength); // strength == 702 

assert_eq!(res, 744); // 42 + 702 

 کارگیری بستار انتقالی: مثالی از به1-1شکل 
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 هاتکرارکننده 

گرداند. ترتیب، از اولین الی آخرین آیتم، بازمیهای یک مجموعه را بهای است که آیتمیک تکرارکننده، شی

 :Optionجا، این فرصت را داریم که از شود. در ایناستفاده می () nextبرای باز کردن آیتم زیر، از متد 

مشخص باشد.  () nextتواندفاقد مقادیر متعدد در یک فراخوانی ، زیرا یک تکرارکننده میاستفاده کنیم

next ()ترتیب، ، در صورت وجود و عدم وجود یک مقدار، بهOption: a Some (value)  وNone  را

 گرداند.بازمی

است. هر زمان که از  n…0دهد، طیفی از اعداد ای که این رفتار را از خود بروز میترین شیهساد

، مکانیزم تکرارکننده بنیادین، جهت کار کردن قرار داده for i in 0..nکنیم، مانند استفاده می forی حلقه

 شود. به مثال زیر توجه کنید:می

 

 

 

 

 

 

let mut rng = 0..7; 

println!("> {:?}", rng.next()); // prints Some(0) 

println!("> {:?}", rng.next()); // prints Some(1) 

for n in rng  
{ 

print!("{} - ", n); 

} 

 : استفاده از تکرارکننده7-1شکل 
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ی شوند. حلقه، و غیره تولید می1، 9، مقادیر () nextشود که با توجه به متد مشاهده می در این مثال،

for .ادامه یافته تا خاتمه یابد 

ها ترجیح داده ها و اسالیسهای مرتبط با آرایهکارگیری در حلقهها برای بههمچنین، تکرارکننده

 را بررسی نماییم: aliensی شوند. اجازه دهید مجددا آرایهمی

 

 کنیم:ها استفاده میجهت نمایش یک به یک تمامی آیتم () iterها، از متد به جای استفاده از اندیس

 

 

 

 

 

طور ضمنی، متغیر دهد )بهی موجود در حلقه، ارجاع میاست که به هر مولفه str&، از نوع alien متغیر

هستند. اما در این مثال، به این  str&ها از نوع است؛ زیرا، خود آیتم str&&مذکور در این مثال، از نوع 

ست بررسی مجبور نی Rustتر است، زیرا ، کاراتر و ایمن() iterنماییم(. استفاده از متد نکته اشاره نمی

let aliens = ["Cherfer", "Fynock", "Shirack", "Zuxu"]; 

for alien in aliens.iter()  
{ 

print!("{} / ", alien) 

} 

 () iter: استفاده از متد 6-1شکل 
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ی آرایه هستیم. های اندیس را انجام دهد. این اطمینان وجود دارد که در حال حرکت در حافظهمحدوده

 کنیم:تر نوشتن کد فوق، از دستورات زیر استفاده میجهت خالصه

 

 

 dereferenceصورت خودکار، آن را ، به!printماکروی است، اما  str&نیز از نوع  alienی یک آرایه

صورت معکوس )از انتها به ابتدا( چاپ نماییم، از دستور ها را بهنماید. اگر بخواهیم مولفهمی

aliens.iter().rev() کنیم:استفاده می 

 

 

 

 

 

هستند  () splitو  () charsهای پیشین به آنها اشاره شد، متدهای های دیگری که در بخشتکرارکننده

 گردند.ها اجرا میStringکه روی 

for alien in &aliens  
{ 

print!("{} / ", alien) 

} 

for alien in aliens.iter().rev() 
{ 

print!("{} / ", alien) 

} 

 () rev: استفاده از متد 8-1شکل 
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کنند. که از آنها خواسته نشود، مقادیر را تولید نمیطور ذاتی، تنبل هستند؛ تا زمانیها، بهتکرارکننده

پذیرد. این امر، حساسیت ایجاد انجام می forی و یا حلقه () nextی درخواست، با فراخوانی متد ائهار

ی زیر تخصیص دهیم. در واقع، هدف نماید، زیرا قصد نداریم یک میلیون عدد صحیح را در محدودهمی

 این است که حافظه را تنها، زمانی اختصاص دهیم که به آن نیاز داریم.

 

 دهندگانو تطبیق گسارندگان 

دهند چرا تکرارکنندگان بسیار مفید هایی را مطرح نماییم که نشان میدر این بخش، قصد داریم مثال

ال شوند تا استفاده فع یک گسارنده،طور ذاتی، تنبل هستند و باید توسط فراخوانی هستند. تکرارکنندگان، به

آغاز کنیم. برای تبدیل آن به یک بردار،  666الی  9از مقادیر را آغاز نمایند. اجازه دهید با طیفی از اعداد 

 شود:استفاده می () collectی از گسارنده

 

 

 

collect ()ها را در یک نگهدارنده )در این مثال، کند و تمامی مولفهها، حلقه ایجاد می، از کل تکرارکننده

ت که باشید، درست اسآورد. نگهدارنده نباید یک تکرارکننده باشد. توجه داشته(، گرد می<Vec<i32نوع 

بنویسیم. دستور  <_>Vecصورت توانستیم آن را بهدهیم، اما مینشان می <Vec<i32با نوع آیتم بردار را 

let rng = 0..1000_000; // _ makes the number 1000000 more readable 

let rng = 0..1000; 

let rngvec = rng.collect::<Vec<i32>>(); 

println!("{:?}", rngvec); 

 () collectی : استفاده از گسارنده6-1شکل 
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collect::<Vec<i32>>() دهد که جدید بوده و نشان میcollectشده است که با ، یک متد پارامترسازی

 شود:صورت زیر نیز نوشتهتواند بهکند. خط مذکور میانواع عمومی کار می

 

 true( را 42 =<کند، شرط آن )در این مثال، ، مقدار اول تکرارکننده را دریافت می() findی گسارنده

 گرداند. مثال زیر را در نظر بگیرید:بازمی Optionعنوان یک تابع سازد، و آن را بهمی

 

 

 

 

 

 

 

صورت، باشد. در این falseها، تواند برای تمامی آیتماست، زیرا شرط می Option، یک تابع find مقدار

 nاست که تمامی قرار گرفته n| *n >= 42|را بازخواهد گردانید. شرط، در یک بستار  Noneیک مقدار 

let rngvec: Vec<i32> = rng.collect(); 

let forty_two = rng.find(|n| *n >= 42); 

println!("{:?}", forty_two); // prints out Some(42) 

 () findی : استفاده از گسارنده19-1شکل 
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نمود تا بتوان مقدار را  dereferenceرا  n*روی، باید کار گرفته خواهندشد. از همینی تکرارکننده، بهمولفه

 اخذ کرد.

فرض کنید تنها، اعداد زوج موجود در طیف مذکور مدنظر باشند. این در حالی است که یک طیف 

پذیرد. انجام می () filterشود. این امر، توسط تابع آیتم تولید می جدید، از طریق تست یک شرط روی هر

نماید. می ی قدیمی تولیدی جدید را از یک نمونهدهنده است، زیرا یک تکرارکنندهتابع مذکور، یک تطبیق

 تواند درست همانند یک تکرارکننده، گردآوری شود:ی آن مینتیجه

 

 

 

 

 

 

 

ی در نتیجه () collectکارگیری دهندگان را با بهتوان گسارندگان/تطبیقکه می باشید،توجه داشته

filter()  از طریق(.collect ().متصل کرد ) 

fn is_even(n: i32) -> bool  

{ 

n % 2 == 0 

} 

fn main () 

{ 

 let rng = 0..1000; 

let rng_even = rng.filter(|n| is_even(*n)).collect::<Vec<i32>>(); 

println!("{:?}", rng_even); 

} 

 () filterی دهنده: استفاده از تطبیق11-1شکل 
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را در  توان یک بستاری منتج است. میدر مثال زیر، هدف، تولید مکعب هر آیتم موجود در تکرارکننده

 کار برد:به () mapهر آیتم، توسط تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

let rng_even_pow3 = rng.filter(|n| is_even(*n)).map(|n| n * n * 

n).collect::<Vec<i32>>(); 

println!("{:?}", rng_even_pow3); 

 () map: استفاده از تابع 15-1شکل 
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قرار  collectرا پیش از تابع  take (5)ی دهنده، یک تطبیقباشیمنیاز داشتهی نخست پنج نتیجهبه اگر 

 دهیم:می

 

 unused result which must be used: iterator adaptors are lazy and doبنابراین، اگر با هشدار 

nothing unless consumed message while compiling  مواجه شدید، کافی است یک گسارنده را

 فرابخوانید.

نام دارد. مثال زیر، مجموع صد عدد صحیح نخست را  () foldی بسیار قدرتمند دیگر، تابع گسارنده

گر عملیات جمع است. سپس، هر گردد که مقدار آغازین تجمیعآغاز می 9کند. با مقدار محاسبه می

 نماییم:تکرارکننده را به مجموع اضافه می

 

 () takeی دهندهکارگیری تطبیق: به11-1شکل 

let sum = (0..101).fold(0, |sum, n| sum + n); 

println!("{}", sum); // prints out 5050 
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 ساختارهای داده و توابع عمومی 

شده و یا با انواع بار، بدون انواع مشخصعمومیت، عبارت است از ظرفیت نوشتن کد برای یک

، از این ظرفیت به وفور Rustشود. مختلف نوشتهای که بتواند برای انواع گونهی جزئی، بهشدهمشخص

 برد.کار میبرخوردار است آن را، هم برای ساختار داده و هم برای توابع به

 <T>های آن از یک نوع عمومی ی ترکیبی، در صورتی عمومی است که نوع آیتمیک ساختار داده

کد ، که خود در ادامه Person)مانند  struct، یا یک نوع String، یک f64، یک i32تواند یک ، میTباشد. 

توانیم باشیم، بلکه میرا داشته <Vec<f64توانیم خواهیم نوشت( باشد. بنابراین، نه تنها میآن را 

Vec<Person>  را نیز تعریف نماییم. اگرT تزاعی تعریف کنید، باید هرجا که نرا در قالب یک نوع غیراT 

 تعویض نمایید. ،گردد، آن را با نوعییدر تعریف ساختار داده ظاهر م

عمومی، پارامترسازی شود. بنابراین، دارای چندین تعریف  <T>تواند با نوع ی ما میساختار داده

طور گسترده از این مفهوم استفاده ، بهRustغیرانتفاعی خواهدبود، که تعریفی برای چندریختی بودن است. 

 نماید. می

که نحوی، را تعریف کنید، بهsecondو  firstهای حاوی دو فیلد، به نام structفرض کنید بخواهید یک 

 صورت زیر تعریف کرد:توان آن را بهنوع فیلدها، عمومی باشد. می

 () foldی : استفاده از گسارنده13-1شکل 
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(، و یا هر نوع pair_of_magiciansای )(، یا رشتهmagic_pairصورت عددی )توان آن را بهاکنون، می

 دیگر تعریف نمود:

 

 

 

صد عنوان مثالی ساده، قی عمومی کار کنند؟ بهتوان توابعی نوشت که با ساختارهای دادهچگونه می اما

 را بازگرداند: Pairبه  قمتعل secondی داریم تابعی بنویسیم که مولفه

 

 

 تولید خواهدشد. 35م، عدد را فراخوانی کنی  = econd (magic_pair)Slet a;اگر 

struct Pair<T>  
{ 

first: T, 

second: T, 

} 

let magic_pair: Pair<u32> = Pair { first: 7, second: 42 }; 

let pair_of_magicians: Pair<&str> = Pair { first: "Gandalf", second:"Sauron" }; 

 ی عمومیساختار داده: تعریف 11-1شکل 

fn Second<T>(pair: Pair<T>)  
{ 

pair.second; 

} 
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ترتیب، توابع عمومی اعالن گیرد. بدین، درست پس از نام تابع قرار می<T>شایان ذکر است، کاراکتر 

 گردند.می

را بررسی نماییم. در زیر، مجددا  Resultو  Optionدر این قسمت، قصد داریم دلیل قدرتمند بودن 

 شود:مشاهده می Optionتعریف یک 

 

 

 

 توان چندین نوع غیرانتزاعی را، همانند نمونه، تعریف کرد:از این طرق می

 

 

 

 دهد:وقتی نوع و مقدار، متناظر نباشند، یک خطای عدم تطبیق رخ می

 

 صورت زیر تعریف نمود:را به Personبه نام  structتوان یک می

 

 

 

 را همانند زیر تعریف کرد: Personتوان تعدادی از اشیای همچنین، می

 

 

 ایجاد نمود: Personی را برای یا بردار Optionتوان سپس، با استفاده از آنها می

enum Option<T>  
{ 

Some(T), 

None 

} 

let x: Option<i8> = Some(5); 

let pi: Option<f64> = Some(3.14159265359); 

let none: Option<f64> = None; 

let none2 = None::<f64>; 

let name: Option<&str> = Some("Joyce"); 

let magic: Option<f32> = Some(42) 

struct Person  
{ 

name: &'static str, 

id: i32 

} 

let p1 = Person{ name: "James Bond", id: 7 }; 

let p2 = Person{ name: "Vin Diesel", id: 12 }; 

let p3 = Person{ name: "Robin Hood", id: 42 }; 
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رود مقداری گرفته شود، اما این احتمال نیز استفاده کرد که انتظار می Optionاز نوع  در شرایطیباید

 ورودی کاربر خواهدبود.وجود دارد که هیچ مقداری گرفته نشود. یک سناریوی مرسوم، 

ه روند کای را بازگرداند. اما، در صورتیشود که باید یک محاسبه، نتیجهزمانی استفاده می Resultاز 

تعریف  Eو  T، توسط دو نوع عمومی Resultتواند یک خطا را بازگرداند. صورت اشتباه پیش رود، میبه

 گردد:می

 

 

 

را بازخواهد  Tباشد، مقداری از نوع  Okدهد: اگر به ایمنی بودن را نشان می Rustاین مورد، مجددا تعهد 

خواهدبود )که  Eباشد، خطایی را بازخواهد گرداند که مقدار آن، نوع گرداند؛ اگر مشکلی وجود داشته

خواند که  Err (why)و  Ok (what)ورت صتوان آنها را بهی پیام خطا است(. بنابراین، میمعموال یک رشته

what  وwhyترتیب، از نوع ، بهT  وE .خواهندبود 

اشاره  3گونه که در فصل روند؟ همانشمار میبه Rustی های کشنده، ویژگیResultو  Optionاما چرا 

توان مورد را می کند. اینعنوان ورودی دریافت میتواند زمانی استفاده شود که عددی را بهمی Optionشد، 

 کار برد:نیز به Resultبرای 

 

تواند منجر به یک استثنا شود ی ورودی به یک عدد می، تجزیه#Cو  Javaها، از جمله سایر زباندر 

صورت، الزم است از باشد(. در این nullکه ورودی، شامل کاراکترهای غیرعددی، فاقد چیزی، و یا )وقتی

 جهت مقابله با آن استفاده نمود. try/catchیک ساختار مرجع 

، matchرا با یک  Resultخواهدبود. ما تنها، مقدار بازگشتی  Result، یک () parseی ، نتیجهResultدر 

 تری است:کنیم، که مکانیزم بسیار سادهتست می

 

let op1: Option<Person> = Some(p1); 

let pvec: Vec<Person> = vec![p2, p3]; 

enum Result<T, E>  
{ 

Ok(T), 

Err(E) 

} 

let input_num: Result<u32, _> = buf.trim().parse(); 

match input_num  
{ 

Ok(num) => println!("{}", num), 

Err(ex) => println!("Please input an integer number! {}", ex) 

}; 
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جهت بازگرداندن یک شرط خطا استفاده نمود.  Resultتوان از شود که میدر ادامه، مثالی مشاهده می

 کنیم:محاسبه می () sqrtما جذر یک عدد ممیز شناور را با استفاده از تابع 

 

 

 

 

ی گیری از یک پیغام خطا و بازگرداندن آن، از محاسبهگردد، برنامه، با بهرهگونه که مشاهده میهمان

شود. در فراخوانی می ;let m = sqroot (42.0) عنوان مثال،بهآورد. عمل میعداد منفی ممانعت بهجذر ا

 کنیم:فراخوانی کد، از مکانیزم تطبیق الگوی خود، جهت تمایز میان دو مورد موجود استفاده می

 

 

 

 

 

fn sqroot(r: f32) -> Result<f32, String>  
{ 

if r < 0.0  
{ 

return Err("Number cannot be negative!".to_string()); 

} 

Ok(f32::sqrt(r)) 

} 

match m  
{ 

Ok(sq) => println!("The square root of 42 is {}", sq), 

Err(str) => println!("{}", str) 

} 
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 خواهیم داشت: ;let m = sqroot (-5.0)با تعریف 

 

 کنترل خطا 

کار گیرد، اما همواره، نشده بهبینیباید حداکثر توان خود را در کنترل خطاهای پیش Rustی یک برنامه

 توانند اتفاق بیفتند؛ مانند تقسیم یک عدد صحیح بر صفر:ای میحوادث غیرمترقبه

 عمومی Result: استفاده از 17-1شکل 

 عمومی Result: نمایش خطا در 16-1شکل 
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 گردد:دهد، برنامه توسط پیغام زیر متوقف میمیوقتی چنین اتفاقی روی 

 

 هاپانیک 

د نخواهدبود؛ ی برنامه، مفیتواند اتفاق بیفتد )مانند تقسیم بر صفر( که برای ادامهیک وضعیت ناگوار می

را فراخوانی  panic! (message)توان ماکروی صورت، میتوان آن را از خطا، بازیابی نمود. در اینیعنی نمی

کرد. این ماکرو، تمامی منابع تحت اختیار نخ را آزاد خواهدنمود، پیغام را گزارش خواهدداد، و سپس از 

 برنامه خارج خواهدشد:

 

 

 صورت زیر است:هموجود در مثال باال، ب divتعریف تابع 

 

 

let x = 3; 

let y = 0; 

x / y; 

 : خطای تقسیم عدد غیرصفر بر صفر18-1شکل 

if (y == 0) { panic!("Division by 0 occurred, exiting"); } 

println!("{}", div(x, y)); 

fn div(x: i32, y: i32) -> f32  
{ 

(x / y) as f32 

} 
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دهی به چنین شرایط توانند جهت سیگنال، می!assertی شماری از سایر ماکروها، مانند خانواده

 کار روند:ای بهناخواسته

 

 

 

 !panic: استفاده از ماکروی 16-1شکل 

assert!(x == 5); //thread <main> panicked at assertion failed: x == 5 

assert!( x == 5, "x is not equal to 5!"); 

// thread <main> panicked at "x is not equal to 5!" 

assert_eq!(x, 5); // thread '<main>' panicked at 'assertion failed: 

(left: `3`, right: `5`)', 

 فاقد پیام !assertروی : استفاده از ماک59-1شکل 
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که پیام خطا وقتی شرط درست باشد، یک پانیک رخ خواهدداد و برنامه، خارج خواهدشد. در صورتی

باشد )مانند ماکروی موجود در خط دوم مثال فوق(، این پیغام چاپ خواهدشد. در تعبیه شده !assertدر 

مشاهده خواهدشد.  assertion failed، پیام کلی )مانند ماکروی موجود در خط اول مثال فوق( صورتغیر این

 ، غالبا برای تست پیش و پس از شرط، مناسب است.!assert ماکروی

 حاوی پیام !assert: استفاده از ماکروی 51-1شکل 

 !assert_eqکارگیری : پانیک ناشی از به55-1شکل 
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باشند  !unreachableتوانند شامل ماکروی صورت طبیعی اجرا نخواهندشد، میبههایی از کد که بخش

 که در صورت اجرا، برنامه دچار پانیک خواهدشد:

 

 

 هاشکست 

 enumشود تا ادامه یابد. ، بازیابی شده و به برنامه اجازه دادهدر غالب موارد، سعی بر آن است تا از خطا

 enumرود؛ در این نقطه، یک تواند زمانی استفاده شود که یک مقدار انتظار می، می<Option<Tملقب به 

 Noneباشد، مقدار که هیچ مقداری در زمان شکست وجود نداشتهشود و زمانیداده می Some (T)به نام 

صورت کامال شفاف و قابل سازد تا به، عدم وجود را مجبور میRustطریق، شود. بدینده میبازگردانی

 دهد.قرار نمی nullگر که فضایی را در اختیار خطاهای زمان اجرای اشارهشناسایی، ظاهر گردد؛ در حالی

enum  ملقب بهResult<T, E> تواند جهت بازگرداندن یک مقدار میOk (T)  در حالت طبیعی

 استفاده گردد. )حاوی اطالعاتی در مورد خطا( در حالت شکست ،Err (E))موفقیت( و یک مقدار 

 هاstructمتدهای مرتبط به  

، function (object)به جای استفاده از  () object.methodو استفاده از نوع  Rustگرایی در این بخش، بر شی

با مفهوم  ،Rustاین جنبه از  تعریف کرد. structمتدها را در یک  توانمی Rustپرداخته خواهدشد. در 

 گردد.کالس مرسوم مقایسه می

افتد. فرض کنید در حال ساختن یک بازی هستیم که عمل، در یک سیستم خورشیدی دور اتفاق می

 کنیم:می تعریف Alienبه نام  structاین سیستم، محل سکونت بیگانگان متخاصم است. برای این بازی، یک 

 

 

 

 وی، مقداری است که طی حمله، از میزان سالمتیdamageو  alienیک  ، مقدار سالمتیhealthجا، در این

 صورت زیر تعریف کرد:را به alienتوان یک شود. میکاسته می

 

unreachable!(); 

// thread '<main>' panicked at 'internal error: entered unreachable code' 

struct Alien  
{ 

health: u32, 

damage: u32 

} 



 

 

118 

 

 

، این محدودیت structتوان به هنگام ایجاد یک تجاوز کند، اما نمی 199تواند از نمی healthمقدار پارامتر 

 توان مقدار آن را تست نمود:ای است که میalienبرای  newحل، تعریف یک متد را اعمال نمود. راه

 

 

 

 

 صورت زیر تعریف کرد:جدید را به Alienی توان یک آرایهسپس، می

 

 structریف ، که مجزا از تعimpl Alien)و تمامی سایر متدها( را داخل یک بالک  newمتد  ما یک

شده، کار گرفتهرا پس از تمام قیود به Alienکنیم. بالک مذکور، یک شی است، تعریف می Alienملقب به 

خوانیم. ، فرامی() Alien::newصورت ، بهAlienملقب به  structبازخواهد گرداند. ما آن را روی خود 

خوانیم. متد فرانمی Alienی نمونهکه متد مذکور، یک متد ایستا است، آن را روی یک دلیل اینبه

کند. در حقیقت، گرا گردآوری میهای شیموردمطالعه، همانند متد جدیدی است که سازنده را از زبان

 () give_birthیا  () createتوانستیم آن را صورت میبنامیم، در غیراین newمرسوم است که این متد را 

 شود:ها اعالن میalienی داری باشد که توسط همهتواند هشبخوانیم. متد ایستای دیگر می

 

 

 صورت زیر فراخوانی گردد:تواند بهاین تابع می

 

 

 

 

let mut bork = Alien{ health: 100, damage: 5 }; 

impl Alien  
{ 

fn new(mut h: u32, d: u32) -> Alien  
{ 

// constraints: 

if h > 100 { h = 100; } 

Alien { health: h, damage: d } 

} 

} 

let mut berserk = Alien::new(150, 15); 

fn warn() -> &'static str  
{ 

"Leave this planet immediately or perish!" 

} 

println!("{}", Alien::warn()); 
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تعریف  alienصورت زیر، برای آن توان یک مقدار را بهکند، میمشخص حمله می alienوقتی یک 

 نمود:

 

 

 

فراخوانی کرد. یک ارجاع به  ;() berserk.attackصورت ، بهberserkملقب به  alienو آن را روی 

berserk  شی(Alien بهروی متدی که فراخوانی می ،)عنوان شود&self نماید. در به متد مذکور گذر می

است. یک متد نمونه، در مقایسه با یک متد ایستا، همواره  #C، یا Python ،Javaدر  selfمشابه  selfحقیقت، 

&self دارد. عنوان پارامتر در اختیاررا به 

 

 

 

 

 structروی یک  () warn: تعریف متد 51-1شکل 

fn attack(&self)  
{ 

println!("I attack! Your health lowers with {} damage points.", 

self.damage); 

} 
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 alienافتد اگر حمله، میزان سالمتی کند، اما چه اتفاقی میصورت تغییرناپذیر گذر میجا، شی بهدر این

 ی دوم را تعریف کنیم:را کاهش دهد؟ اجازه دهید یک متد حمله

 

 

 کند:رد می زیر ، آن را با خطای کامپایلرRustوجود، با این

 duplicate definition of value 'attack' این بدان معنا است که :Rustی استفاده از دو متد ، اجازه

وجود ندارد. این امر، ناشی از روشی است که  Rustدهد؛ هیچ سربار متدی در با نام یکسان را نمی

Rust بندد.کار مینوع به جهت تفسیر 

 

 

 

 

 

 structروی یک  () attack: تعریف متد 53-1شکل 

fn attack(&self)  
{ 

self.health -= 10; 

} 
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 خواهیم داشت: attack_and_sufferبا تغییر نام به 

 

 

خواهدبود  76، برابر با berserkمتعلق به  berserk.attack_and_suffer (31) ،healthپس از فراخوانی 

 است(.ی دیگر متحمل شدهبیگانه alienتوسط  berserkاست که  damage، تعداد امتیازات 11)

 struct: خطای تعریف متد با نام تکراری روی یک 51-1شکل 

fn attack_and_suffer(&mut self, damage_from_other: u32)  
{ 

self.health -= damage_from_other; 

} 

 structکارگیری نام تکراری برای متدهای متعلق به : برطرف نمودن خطای به57-1شکل 
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 صیاتخصو 

ها، alienدر صورت افزایش جمعیت متخاصم موجود در بازی، چه اتفاقی رخ خواهدداد؟ یعنی، عالوه بر 

zombie ها وpredatorتوان رفتار آنها را به چیزی ها نیز وارد بازی شوند و بخواهند که حمله کنند. می

یک خصوصیت مشترک داشت توان می Rustانتزاع کرد که بین تمامی آنها، مشترک است. در واقع، در 

ها است. اجازه دهید در این مثال، خصوصیت مذکور که معادل با یک واسط یا یک اَبَرکالس در سایر زبان

ی ابتدایی آن برده قصد حمله دارند، نسخههای نامجایی که تمامی موجودیتبنامیم. از آن Monsterرا 

 صورت زیر خواهدبود:به

 

 

ها یا امضاهای نوع آنها(، اما فاقد یک خصوصیت، تنها شامل توصیفی از متدها بوده )یعنی، اعالن

توانند ها میalienها، و predatorها، zombieرسد؛ زیرا، نظر میاین امر، منطقی به ی است.عسازی واقپیاده

موجود پس از امضای تابع  {}ی کدی میان باشند. بنابراین، هیچ بدنهخود را داشتهی مختص بهمتد حمله

برای  Monsterسازی خصوصیت جهت بستن آن استفاده نمود. جهت پیاده ;وجود ندارد، اما حتما باید از 

struct  ملقب بهAlienشود:، از کد زیر استفاده می 

 

 

 not all traitهنگام کامپایل کد فوق، با خطای گردد، بهمشاهده می 56-1گونه که در تصویر همان

items implemented, missing: 'attack' ی خوبی است؛ زیرا، شد. این خطا، نشانهمواجه خواهیمRust 

وان مشکل تکد زیر، میاست. با استفاده از قطعهتادهسازی کدامین متدها از قلم افپیاده شودخاطرنشان می

 مذکور را برطرف نمود:

 

 

 

 

trait Monster  
{ 

fn attack(&self); 

} 

impl Monster for Alien  
{ 

} 

impl Monster for Alien  
{ 

fn attack(&self)  
{ 

println!("I attack! Your health lowers with {} damage points.", 

self.damage); 

} 

} 
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ی اجرا د. این کد، زمانسازی خصوصیت، کد حقیقی را برای یک نوع فراهم آورپیاده بنابراین، الزم است

، دو Zombieی شود. اگر شدت بد بودن یک حملهفراخوانی می Alienگردد که متد متعلق به یک شی می

 صورت زیر خواهدبود:سازی آن بهبرابر باشد، پیاده

 

 

 

 

، و یک noise، یک متد newتوان خصوصیات دیگری را به خصوصیت مذکور اضافه کرد، مانند متد می

 :attack_with_soundمتد 

 

 

 

 

 : خطای ناشی از تعریف خصوصیت مشترک56-1شکل 

impl Monster for Zombies  
{ 

fn attack(&self)  
{ 

println!("I bite you! Your health lowers with {} damage points.", 

2 * self.damage); 

} 

} 

trait Monster  
{ 

fn new(hlt: u32, dam: u32) -> Self; 

fn attack(&self); 

fn noise(&self) -> &'static str; 

fn attacks_with_sound(&self) { 

println!("The Monster attacks by making an awkward sound {}", 

self.noise()); 

} 

} 
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، در Zombieیا  Alienساز )نوع پیاده Self، شی منتج، از نوع newباشید که در متد توجه داشته

 سازی حقیقی خصوصیت( است.پیاده

شوند. متدها، متفاوت از توابع هستند، زیرا گردند، متد نامیده میتوابعی که در یک صفت ظاهر می

&self ی کنند، شفراخوانی می عنوان پارامترچه که به؛ یعنی، روی آنعنوان پارامتر در اختیار دارندرا به

فرا بخوانیم، شی  () zmb1.noise. وقتی آن را توسط fn noise(&self) -> &'static strعنوان مثال: دارند. به

zmb1  بهself .تبدیل خواهدشد 

 attack_with_soundفرض را برای یک متد فراهم کند )مشابه متد تواند کد پیشیک خصوصیت می

ی هفرض را بپذیرد و یا آن را با نسختواند انتخاب کند که این کد پیشمی سازیدهدر این مثال(. نوع پیا

تواند سایر متدها را توسط خود، بازنویسی نماید. همچنین، کد موجود در یک متد خصوصیت می

self.method () در خصوصیت فراخوانی کند؛ مشابه ،attack_with_sound  کهself.noise ()  در آن

 گردد.فراخوانی می

 صورت زیر خواهدبود:به Zombieبرای نوع  Monsterسازی کامل خصوصیت پیاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد:در ادامه، بخشی از سناریوی بازی مشاهده می

 

 

impl Monster for Zombie  
{ 

fn new(mut h: u32, d: u32) -> Zombie  
{ 

// constraints: 

if h > 100 { h = 100; } 

Zombie { health: h, damage: d } 

} 

fn attack(&self)  
{ 

println!("The Zombie bites! Your health lowers with {} damage 

points.", 2 * self.damage); 

} 

fn noise(&self) -> &'static str  
{ 

"Aaargh!" 

} 

} 

let zmb1 = Zombie { health: 75, damage: 15 }; 

println!("Oh no, I hear: {}", zmb1.noise()); 

zmb1.attack(); 
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سازی گردند. همچنین، توانند روی هر نوعی پیادهشوند؛ بلکه میها محدود نمیstructبه  خصوصیات،

ی هشدسازی. تمامی متدهای پیادهدسازی نمایتواند خصوصیات مختلف متعددی را پیادهیک نوع می

گردند. بنابراین، پس از کامپایل، در ای که برای نوع آنها مشخص است، کامپایل میمختلف، به نسخه

 .Predator، و Alien ،Zombieعنوان مثال، یک متد جدید برای جا وجود خواهندداشت. بهآن

واهیم عنوان مثال، احتماال بخای باشد. بهنندهکتواند کار کسلسازی تمام متدها در یک صفت میپیاده

 که مخلوقات خود را به طریق زیر نشان دهیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zombieسازی سناریوی نمونه از : پیاده58-1شکل 

println!("{:?}", zmb1); 
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 'the trait 'std::fmt::Debugگردد، برنامه با خطای مشاهده می 56-1گونه که در تصویر متاسفانه، همان

is not implemented for 'Zombie'  از {?:}توان از پیام استنباط نمود که مواجه خواهدشد. بنابراین، می ،

کند( دهی شی، مشخص میفرمت)راهی را جهت  fmtنماید. الزم است متد استفاده می Debugیک صفت 

عنوان را به [derive(Debug)]#. اگر صفت کندمیتعریف گردد. کامپایلر در این قسمت نیز به ما کمک 

 طور خودکار تولید خواهدشد:فرض، بهی کد پیشقرار دهیم، یک نسخه struct Zombieپیشوند 

 

 : خطای باگ موجود در فرمت در تعریف خصوصیت56-1شکل 

 جهت برطرف نمودن باگ ناشی از فرمت [derive(Debug)]#: استفاده از 19-1شکل 
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 کار بردن قیود خصوصیتبه 

جهت  sqrootتابعی به نام  هشود کبه بخش ساختارهای داده و توابع عمومی بازگردیم، مشاهده می اگر

 است:بیتی ایجاد شده 15ی جذر یک عدد ممیز شناور محاسبه

 

 

 

 

دهد؟ بسیار ، را محاسبه نماییم چه اتفاقی رخ میf64اگر بخواهیم جذر عددی از نوع دیگر، مانند  حال

غیرمتعارف است که برای هر نوع، یک تابع مجزا بنویسیم. نخستین اقدامی که باید صورت پذیرد، 

 است: <T>با یک نوع عمومی  f32جایگزینی 

 

 

 

 

 

با خطاهای متعددی مواجه  نداردو Tموافق این امر نیست زیرا هیچ اطالعی در مورد  Rustوجود، با این

 .خواهدشد

توان ادعا نمود گردند. میسازی میپیاده Floatشوند، توسط خصوصیت تمامی خصوصیاتی که گُم می

سازی کند. این امر، اعمال پیاده <fn sqroot<T: num::traits::Floatعنوان باید این خصوصیت را به Tکه 

نماید که تابع شود و تضمین مینامیده می Tوی نوع ی خصوصیت رک محدودیت خصوصیت یا محدودهی

 تواند از تمامی متدهای خصوصیت مشخص، استفاده نماید.می

fn sqroot(r: f32) -> Result<f32, String>  

{ 

if r < 0.0  

{ 

return Err("Number cannot be negative!".to_string()); 

} 

Ok(f32::sqrt(r)) 

} 

extern crate num; 

use num::traits::Float; 

fn sqroot<T>(r: T) -> Result<T, String>  
{ 

if r < 0.0  
{ 

return Err("Number cannot be negative!".to_string()); 

} 

Ok(num::traits::Float::sqrt(r)) 

} 
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شود. این عالمت، در استفاده می 9که تا حد امکان عمومی باشد، از عالمت مخصوص برای برای این

صورت شود. اکنون، تابع موردنظر ما بهنامیده می num::zeroوجود دارد و  num::traits::Floatخصوصیت 

 زیر خواهدبود:

 

 

 

 

 کند:فراخوانی زیر کار میکد فوق، برای هر دو 

 

 

 اد:برای یک عدد صحیح فراخوانی گردد، خطای زیر رخ خواهدد sqrootوجود، اگر تالش شود تا با این

 

قابل اجرای  sqrootکند. کامپایلر، یک متد ، کار میFloat، عمومی است و برای هر نوع sqrootتابع 

(. f64و  f32نماید )در این مثال، کند، ایجاد میشود با آن کار میمتفاوت را برای هر نوعی که فرض می

Rustتواند برد که یک فراخوانی تابع، چندریختی است؛ یعنی، تابع میکار می، این مکانیزم را زمانی به

شود و شامل هیچ سربار زمان اجرا نامیده می dispatchهای نوع مختلف را بپذیرد. این ویژگی، آرگومان

صورت پویا توسط ، بهdispatchمقایسه گردد ) Javaهای ی کار واسطباید با نحوه dispatchنیست. ویژگی 

پویا را نیز تشکیل  dispatchقادر است  Rustپذیرد(. اگرچه، ، در زمان اجرا انجام میJavaماشین مجازی 

 دهد.

 است: whereکارگیری عبارت روشی دیگر جهت نوشتن قید خصوصیت، به

 

 

fn sqroot<T: num::traits::Float>(r: T) -> Result<T, String>  

{ 

if r < 0.0  
{ 

return Err("Number cannot be negative!".to_string()); 

} 

Ok(num::traits::Float::sqrt(r)) 

} 

println!("The square root of {} is {:?}", 42.0f32, sqroot(42.0f32) ); 

println!("The square root of {} is {:?}", 42.0f64, sqroot(42.0f64) ); 

the trait `std::num::Float` is not implemented for the type `_` [E0277] 

fn sqroot<T>(r: T) -> Result<T, String> where T: num::traits::Float  
{ 

…  
} 
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تواند به چندین عالوه، هر نوع میباشد. بهوجود داشته Uعمومی و انواع  Tممکن است بیش از یک 

 ، و غیره:Trait1 ،Trait2شود(؛ مانند، بین خصوصیات نشان داده می +خصوصیت، محدود گردد )که با یک 

 

 تواند بر قابلیت خوانایی کد و برنامه بیفزاید:می whereکارگیری سینتکس به

 

 خصوصیات داخلی و سربار عملگر 

ی نقاط استفاده خصوصیات، در همهگردد. این ، با خصوصیات تجمیع میRustاستاندارد  یکتابخانه

 شوند. برای مثال، خصوصیاتی برای موارد زیر وجود دارد:می

 خصوصیات مقایسه( ی اشیاEq  وPartialEq) 

  خصوصیات( سفارش اشیاOrd  وPartialOrd) 

  خصوصیت( ایجاد یک شی خالیDefault) 

  خصوصیت  {?:}فرمت کردن یک مقدار با استفاده از(Debug که یک متد ،fmt  را تعریف

 نماید(می

  خصوصیت( کپی کردن یک شیClone) 

  خصوصیت( افزودن اشیاAdd که یک متد ،add را تعریف می)نماید 

  فقط یک راه خوب جهت استفاده است؛ *عملگر ،add: n + m  همانn.add (m)  .است

استفاده نماییم؛ این  +گر توانیم از عملسازی کنیم، میرا پیاده Addبنابراین، اگر خصوصیت 

توانند جهت سربار شود. بسیاری از خصوصیات دیگر میامر، سربار عملگر نامیده می

 ، و غیره.([]) Sub (-) ،Mul (*) ،Deref (*v) ،Indexنمودن عملگرها استفاده شوند، از قبیل 

 گردد )خصوصیت که از حیطه خارج میآزادسازی منابع یک شی، زمانیDropبارتی دیگر، ع؛ به

 شی دارای یک مخرب است(

ها و ی کار کردن یک تکرارکننده را توصیف نموده و از آنها در طیفها، نحوهتکرارکننده در بخش

تعریف  std::iter::Iterator، در Rustعنوان صفتی از ها استفاده نمودیم. در حقیقت، تکرارکننده، بهآرایه

برد، تعریف گردد تا مقداری را که تکرارکننده را به پیش می ،() nextشود. تنها کافی است متد می

fn multc<T: Trait1, U: Trait1 + Trait2>(x: T, y: U) {} 

fn multc<T, U>(x: T, y: U) where T: Trait1, U: Trait1 + Trait2 {} 
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جهت تکرار  for inی توان از حلقهشود، سپس میسازی میبرای نوع شی شما پیاده () nextبازگرداند. وقتی 

 در طول یک شی استفاده نمود.

 بندیجمع 

ی باالتر، استفاده از توابع مرتبههای موردنیاز جهت منعطف ساختن کد خود را با در این بخش، تمام تکنیک

ه کنترل خطای مبنایی را، کهای ها، و انواع توابع عمومی آموختیم. سپس، مکانیزمبستارها، تکرارکننده

ها و structبخشند، بررسی نمودیم. همچنین، با تعریف متدها روی استفاده از انواع عمومی را بهبود می

شد. در نهایت، مشاهده شد که خصوصیات، پرده برداشته Rustای گرسازی خصوصیات، از ماهیت شیپیاده

 هستند. Rustی مفاهیم سازنده
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 گرها و حافظه: ایمنی اشاره1فصل 
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 مقدمه 

، که Rustفرد رود. در این فصل، روش منحصربهشمار میاین فصل، مهمترین فصل سند مورد مطالعه به

نام دارد، به تفصیل شرح داده خواهدشد. مکانیزم مذکور، مشکالت را در زمان  13بررسی اقتباسمکانیزم 

عمل آورد. این امر، بنیان تمامی موارد دهد تا از خطاهای ایمنی حافظه، ممانعت بهکامپایل تشخیص می

پیشین،  ارد. در فصولدهد، زیرا این زبان بر مفاهیم مالکیت و اقتباس تمرکز درا تشکیل می Rustموجود در 

است. اما در این فصل، بنیاد آنها تقویت خواهدگردید. موضوعات در مورد برخی از موارد مذکور، بحث شده

 شوند:زیر در این بخش پوشش داده می

 گرها و مراجعاشاره 

 مالکیت و اقتباس 

 Boxها 

 11شمارش مرجع 

 گرها و مراجعاشاره 

در  ارائه داد. Rustی ی حافظهعات مبنایی را در مورد الیه، اطال5بخش پشته و هیپ مطروحه در فصل 

این بخش، سعی بر آن است تا با مرور مجدد اطالعات فوق، فضاهای خالی و نواقص اطالعاتی را پُر و 

 برطرف نماییم.

 پشته و هیپ 

ه، به آن اعطا مگابایتی از حافظه، به نام پشت 5فرض، یک فضای طور پیشگردد، بهای آغاز میوقتی برنامه

ی تمامی متغیرهای محلی خود و پارامترهای توابع استفاده ی خود جهت ذخیرهگردد. برنامه، از پشتهمی

نماید. وقتی برنامه تابعی را بایت از پشته را اِشغال می i32 ،3عنوان مثال، یک متغیر خواهدکرد: به

شود. طبق این مکانیزم، پشته، از ترتیب میی جدید به آن اختصاص دادهخواند، یک فریم پشتهفرامی

کان، گردند و در صورت امدرستی به کد فراخوانی بازمیکه توابع، بهنحویفراخوانی توابع اطالع دارد؛ به

 گردانند.مقادیر را نیز بازمی

                                                 

13 Borrow-checker 
11 Reference-counting 
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قادیر، این متوانند روی پشته ذخیره گردند. برای ها، نمیها یا آرایهی پویا، مانند رشتهانواع حاوی اندازه

ش طور بالقوه، بختواند فضای حافظه را روی هیپ خود درخواست کند. بنابراین، هیپ بهیک برنامه می

 گردد.بسیار بزرگتری از حافظه نسبت به پشته محسوب می

در صورت وجود شرایط مکفی، تخصیص پشته نسبت به تخصیص هیپ، اولویت خواهدداشت؛ زیرا، 

 تر است.موثرتر و راحت یابی به پشته، بسیاردست

 عمرهاطول 

در اختیار است  nعمری دارند. فرض کنید متغیری به نام ، طولRustتمام متغیرهای موجود در یک کد 

که گردد تا زمانیکه اعالن میشود. چنین مقداری، از زمانی، مقداردهی می;let n = 42u32که توسط دستور 

، کد زیرعمر متغیر مذکور نام دارد. قطعهی زمانی، طولاین دوره شود، معتبر است.نمیدیگر ارجاع داده

 عمر متغیرها است:گر طولنمایان

 

 

 

 

 

 

عمر، آغاز و پایان یک طول، به پایان برسد؛ در مجموع، () mainیابد که ، زمانی خاتمه میnعمر طول

ر عمی طولکلمه طور کلی، ازمعنا هستند، اما بهعمر و حوزه، همافتد. کلمات طولدر همان حوزه اتفاق می

ها، متغیرهای محلی یا که در سایر زبانشود. به دلیل آنی یک مرجع استفاده میجهت ارجاع به توسعه

ی اجرای توابع وجود گردند، متغیرها و پارامترهای مذکور، پس از خاتمهپارامترها در یک تابع اعالن می

د کگونه که در قطعهاست. همانه پایان رسیدهعمر آنها بشود که طول، گفته میRustنخواهندداشت؛ در 

 شوند.شناخته می life، تنها در تابع oو  mگردد، متغیرهای پیش مشاهده می

 

 

fn life(m: u32) -> u32  
{ 

let o = m; 

o 

} 
fn main()  
{ 

let n = 42u32; 

let n2 = n; // a copy of the value from n to n2 

life(n); 

println!("{}", m); // error: unresolved name `m`. 

println!("{}", o); // error: unresolved name `o`. 

} 
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 phiگردد؛ مانند متغیر شده در یک بلوک تودرتو، به آن بلوک، محدود میعمر اعالنطول در عوض،

 در مثال زیر:

 

 

 

 عمر: مثالی از طول1-7شکل 

{ 

let phi = 1.618; 

} 

println!("The value of phi is {}", phi); // is error 

 های تودرتوعمر متغیر در بلوک: طول5-7شکل 
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عمر عنوان طول، که بهa‘شود: مانند تواند توسط یک عالمت، در کد نشان دادهیک مقدار می عمرطول

نوشت. مرسوم  life‘، و b ،‘n‘صورت توان آن را به، یک عالمت است؛ همچنین، میaشود و خوانده می

عمر عمر، استفاده گردد. در مثال پیشین، نمایش طولحرف جهت نمایش طولاست که یک تک

ک خورده توسط یگرفت. تمامی مقادیر برچسبفرد نیاز نبود، زیرا هیچ ارجاعی را دربر نمیمنحصربه

، static‘گونه که در فصول پیش مطرح گردید، ی یکسان هستند. همانعمر بیشینهی طولدارا عمر،طول

شود استفاده می static‘انجامد. بنابراین، تنها زمانی از عمر چیزهایی است که در کل برنامه به طول میطول

 که به آن مقدار در کل برنامه نیاز است.

 a‘صورت عمر پارامتر خود را بهد دارد که منحصرا، طولوجو transformدر مثال زیر، تابعی به نام 

 دارد:اعالن می

 

شود. در قریب به کل موارد، چنین نمایش صریحی نیاز نیست؛ باید پس از نام تابع نوشته <a’>عالمت 

د فوق را توان کرها را استنتاج نماید. بنابراین، میعمی کافی باهوش است که طولزیرا، کامپایلر به اندازه

 تری نوشت:صورت سادهبه

 

شود، میکار بردهبه a‘عمر ی طولکنندهکه یک مشخصشود که حتی، زمانیدر ادامه، مثالی مشاهده می

صورت زیر تعریف را به Magicianبه نام  structدهد. فرض کنید یک ی اجرای کد را نمیکامپایلر اجازه

 نماییم:

 

 

 

 شد:اگر سعی در ایجاد تابع زیر نماییم، با خطایی مواجه خواهیم

 

 

 

fn transform<'a>(s: &'a str) { /* ... */ } 

fn transform_without_lifetime(s: &str) { /* ... */ } 

struct Magician  
{ 

name: &'static str, 

power: u32 

} 

fn return_magician<'a>() -> &'a Magician  
{ 

let mag = Magician { name: "Gandalf", power: 4625}; 

&mag 

} 
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پذیرد؛ اما تابع مذکور پایان می magعمر یابد، طولخاتمه می return_magicianکه تابع زمانی در واقع،

، که دیگر وجود ندارد، بازگرداند. چنین ارجاع Magicianکند که مقدار مرجعی را به مقدار هنوز سعی می

شود. چنین شرایطی، مانع از اجرای برنامه و منجر به خطا گر معلق شناخته میعنوان اشارهنامعتبری، به

 گردند.می

گر به آن اشاره دارد. مساوی آن مقداری باشد که اشاره-گر باید همواره کوچکترعمر یک اشارهطول

 آید.عمل می( اجتناب بهnullبنابراین، از ارجاعات معلق )یا 

رنج است یا خیر، بغعمر یک شی خاتمه یافتهکه آیا طولدر برخی شرایط، اخذ تصمیم مبنی بر این

صورت خودکار و با قرار دادن ی اقتباس، این کار را بهکنندهموارد، بررسیشود. اما در غالب می

دهد. بنابراین، نباید آن را انجام دهیم. این مورد، حذف عمر در کد میانی، انجام میهای طولنویسیحاشیه

 عمر نام دارد.طول

و فیلدهای آن، دارای  structنماییم که نمونه کنیم، فرض میها کار میstructعنوان مثال، وقتی با به

عمر ی اقتباس از اطمینان کامل برخوردار نیست، باید طولکنندهکه بررسیعمر هستند. تنها وقتیطول

 شوند.افتد که مراجع، بازگردانده میندرت و غالبا زمانی اتفاق میاین امر بهشود؛ اگرچه، وضوح نشان دادهبه

 ا در اختیار داریم که فیلدهای آن، مراجع هستند:ای رstructیک نمونه، زمانی است که 

 

 a'عمر ی طولکنندهعمر، حتی با وجود استفاده از مشخص: بروز خطای ناشی از طول1-7شکل 
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 یرصورت زیر تغیشود، کد فوق کامپایل نخواهدشد. بنابراین، باید آن را بهگونه که مشاهده میهمان

 :داد

 

 

 

 هستند. a‘عمر و هم فیلدهای آن، دارای طول structکند که هم این کد، مشخص می

 Copyکپی مقادیر و خصوصیت  

مقداری  nجدید به  letدر کدی که در ابتدای فصل در مورد آن بحث شد، هر زمان که توسط یک دستور 

رود، مقدار آن، در یک مکان جدید کپی کار میعنوان یک آرگومان تابع بهشود و یا بهتخصیص داده می

 گردد:می

 

struct MagicNumbers  
{ 

magn1: &u32, 

magn2: &u32 

} 

 هاstructکارگیری فیلدهای مرجع در : خطای ناشی از به3-7شکل 

struct MagicNumbers<'a>  
{ 

magn1: &'a u32, 

magn2: &'a u32 

} 
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 35پس از مدت مشخصی از اجرای برنامه، چهار مکان حافظه وجود خواهدداشت که شامل مقدار 

 دهد.، شِمای کلی این مطلب را نشان می1-7شده هستند. تصویر کپی

 

ی آن آزاد گردد )و مکان حافظهیابد، مقدار متناظر آن محو میعمر متغیری خاتمه میکه طولزمانی

طایی دهد. هیچ خاست، رخ میشود(. این امر در انتهای تابع یا بلوک کدی که متغیر در آن تعریف شدهمی

وقوع د، بهشونته کپی میسادگی در مکان دیگری از پشهای( آن بهدر رفتار کپی مذکور، که مقدار )بیت

کنند و این رفتار کپی ، به همین روش کار میi64و  u32نخواهد پیوست. بسیاری از انواع داخلی، مانند 

، خصوصیت مذکور را i64و  u32گردد. هردوی تعریف می Copyعنوان خصوصیت به Rustمقدار، در 

 کنند.سازی میپیاده

های آن، که تمامی فیلدها یا آیتمشرطیسازی کرد، بهپیاده خود را Copyتوان خصوصیت همچنین، می

Copy عنوان مثال، سازی کنند. بهرا پیادهstruct  ملقب بهMagicNumber که شامل فیلدهای ،u64  ،است

 باشد. دو راه جهت نمایش آن وجود دارد:تواند رفتار مشابهی داشتهمی

 سازی گذاری صریح پیادهیک راه، نامCopy صورت زیر است:به 

 

 

let n = 42u32; 

// no move, only a copy of the value: 

let n2 = n; 

life(n); 

fn life(m: u32) -> u32  
{ 

let o = m; 

o 

} 

STACK 

 Copy: شِمای کلی خصوصیت 1-7شکل 

42 

42 

42 

42 

n 

n2 

m 

o 

struct MagicNumber  
{ 

value: u64 

} 
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 توان آن را توسط یک صفت صورت، میدر غیراینCopyنویسی کرد:، حاشیه 

 

 

 

را، توسط تخصیص زیر، از یک  mag2و  magهای توانیم دو کپی مختلف به ناماکنون، می

MagicNumber :ایجاد نماییم 

 

شده، در هر اجرا، متفاوت ی مختلفی دارند )مقادیر نمایش دادههای حافظهآنها، کپی هستند زیرا آدرس

 خواهدبود(:

 

 

 

کند، نوع غیرقابل را اجرا نمی Copyشود. نوعی که خصوصیت گر خام نیز نامیده می، اشارهconst*تابع 

 کپی نام دارد.

#[derive(Copy)] 

struct MagicNumber  
{ 

value: u64 

} 

let mag = MagicNumber {value: 42}; 

let mag2 = mag; 

println!("{:?}", &mag as *const MagicNumber); 

println!("{:?}", &mag2 as *const MagicNumber); 

 u64برای متغیر نوع  Copy: ایجاد متد 7-7شکل 
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 است: MagicNumberتوسط  () cloneسازی خصوصیت راه دیگر جهت انجام آن، پیاده

 

 

 

نام دارد، استفاده کنیم. این روش، یک  mag3برای یک شی دیگر، که  clone () magتوان از سپس، می

 صورت زیر ایجاد خواهدکرد:کپی را به

 

 

 

mag3گر جدید است که به یک کپی از مقدار ، یک اشارهmagدهد.، ارجاع می 

 گرهااشاره 

گردد. مقادیر موجود روی پشته یا هیپ ، روی پشته ذخیره می;let n = 42i32موجود در تخصیص  n متغیر

ی گر، متغیری است که حاوی آدرس حافظهیابی باشند. یک اشارهگرها، قابل دستتوانند توسط اشارهمی

گر را توسط گر به آن اشاره دارد، الزم است اشارهیابی به مقداری که اشارهیک مقدار است. جهت دست

* ،dereference ای همچون صورت خودکار، در موارد سادهنمایید. این امر، بهprintln! عنوان ه بهکیا زمانی

#[derive(Clone)] 

struct MagicNumber  
{ 

value: u64 

} 

let mag3 = mag.clone(); 

println!("{:?}", &mag3 as *const MagicNumber); 

 Copyجهت ایجاد خصوصیت  () clone: استفاده از متد 6-7شکل 
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گری است که آدرس ، اشارهmعنوان مثال، در کد زیر، پذیرد. بهشود، انجام مییک پارامتر، به متد داده می

n :را دربردارد 

 

 

 

اده صورت پویا تخصیص دکنیم که بهگرها چیست؟ وقتی با مقادیری کار میدلیل نیاز به اشاره اما

ی مقدار آن، در زمان کامپایل تواند تغییر کند، آدرس حافظهی آن میکه اندازه Stringشوند، مانند یک می

ان که مکهمین علت، باید آدرس حافظه، در زمان اجرا محاسبه گردد. بنابراین، زمانیمشخص نیست. به

String یابی آن ردگر برای روی، به یک اشارهیابد. از اینکند، مقدار آن نیز تغییر میدر حافظه تغییر می

 نیاز است.

گرها و آزادسازی حافظه در زمان پایان ی اشارهصورت خودکار، مراقب تخصیص حافظهکامپایلر، به

ی نادرست از ، نیاز نیست که خود، این کار را انجام دهید. استفاده++C/Cبرخالف  عمر آنها است.طول

 همراه خواهدداشت.ود به، تمامی مشکالت را با خ++Cهایی مانند گرها در زباناشاره

کار ی اقتباس، در زمان کامپایل بهکنندهای قدرتمند از قوانین را، به نام بررسیمجموعه Rustاگرچه، 

 بندد. بنابراین، در برابر آنها در امان خواهیم بود.می

let m = &n; 

println!("The address of n is {:p}", m); 

println!("The value of n is {}", *m); 

println!("The value of n is {}", m); 

 reference-dereferenceهای گرها و استفاده از مکانیزم: اشاره8-7شکل 
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؛ اما ه شوندهای تابع درنظر گرفته شده و از توابع، بازگرداندعنوان آرگومانتوانند بهگرها میاشاره

 سازد.کامپایلر، به شدت، استفاده از آنها را محدود می

 *& reference-dereferenceشود، بهتر است از مکانیزم گر، به یک تابع داده میوقتی یک مقدار اشاره

 استفاده گردد:

 

 

 

Rustای گرهجز اشارهگرها )بهشود که تمامی اشارهگرها است. تضمین می، دارای انواع متعددی از اشاره

 صورت خودکار، پاک گردند.نباشند )یعنی، به مکان معتبری در حافظه اشاره نمایند( و به nullخام(، 

 مراجع 

گر گر است و یک مرجع )یا یک اشارهترین شکل اشارهبود، ساده n&که دارای مقدار  m در مثال پیشین،

است، زیرا  i32بوده و از نوع  nی یافته به پشته، یک مرجع به متغیر تخصیصmشود؛ مقتبس( نامیده می

 T&نیز از نوع  n&است، مرجع  T، مقداری از نوع nطور کلی، وقتی اشاره دارد. به i32به مقداری از نوع 

 د.خواهدبو

تالش کنید که نیز تغییرناپذیر خواهدبود؛ برای مثال، اگر  m، تغییرناپذیر است. بنابراین، n جا،در این

 cannot assign to immutableتغییر دهید، با خطای  ;m = 7*و با استفاده از دستور  mرا از طریق  nمقدار 

borrowed content '*m'  مواجه خواهیدشد. برخالفC ،Rust دهد یک متغیر تغییرناپذیر ا اجازه نمیبه شم

 گر آن تغییر دهید.را توسط اشاره

توسط یک مرجع وجود ندارد، چندین ارجاع به یک مقدار  nکه خطری ناشی از تغییر مقدار دلیل آنبه

 توانند جهت خواندن مقدار استفاده شوند:تغییرناپذیر، مجاز است؛ این ارجاعات می

 

 

 

 

let q = &42; 

println!("{}", square(q)); 
fn square(k: &i32) -> i32  
{ 

*k * *k 

} 

let o = &n; 

println!("The address of n is {:p}", o); 

println!("The value of n is {}", *o); 
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 نمایش داد. 19-7توان شِمای کلی شرایط مذکور را، که متعلق به حافظه است، در قالب تصویر می

 

واضح است که کار با متغیرهایی از این قبیل یا در شرایط بسیار پیچیده، مستلزم قوانین شدیدتری از 

ا آن گر مرتبط بتواند زمانی آزاد شود که هیچ متغیر یا اشارهعنوان مثال، حافظه نمیاست. به Copyرفتار 

ییر یابد؟ گرهای خود، تغتواند توسط هریک از اشارهیباشد. وقتی مقدار، تغییرپذیر است، آیا موجود نداشته

کار برده پایلر، بهتوسط کامنیز توصیف شده و  ،تر، توسط سیستم مالکیت و اقتباسگیرانهاین قوانین سخت

 شوند.می

، اعالن گردند. let m = &mut nباشند و توسط تخصیصی، همانند باید مراجع تغییرپذیر وجود داشته

را  mتغییرپذیر است، کامپایلر، تخصیص تغییرپذیر  nیر باشد. وقتی ز باید یک مقدار تغییرپذنی nاگرچه، 

 : چندین ارجاع به یک منبع تغییرناپذیر6-7شکل 

 : شِمای کلی چندین ارجاع به یک منبع تغییرناپذیر19-7شکل 
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کند. این امر، حساسیت رد می cannot borrow immutable local variable 'n' as mutableتوسط خطای 

 اشیم.نها مطلع بی آکه از مکان حافظهتوانند تغییر کنند؛ حتی وقتینماید زیرا متغیرها نمیایجاد می

جهت تکرار، در راستای تغییر یک مقدار از طریق یک مرجع، هردوی متغیر و مرجع آن باید تغییرپذیر 

 باشند:

 

 

 تغییر خواهدیافت. 3.15به  uی اکنون، مقدار مکان حافظه

 

تغییر  ;u: u = u * 2.0توانیم آن مقدار را با استفاده از باشید که اکنون نمیبا این وجود، توجه داشته

را ارائه  cannot assign to 'u' because it is borrowedدهیم )یا حتی چاپ نماییم(. متغیر، خطای کامپایل 

اصلی،  uسازد؛ متغیر خواهدداد. اقتباس یک متغیر )با ایجاد یک ارجاع به آن(، آن متغیر را متوقف می

 که مرجع از حوزه خارج گردد.واهدبود(، تا زمانیخشود )و دیگر قابل استفاده نمتوقف می

 cannot، منجر به خطای let w = &mut uباشد: تواند وجود داشتهتنها یک مرجع تغییرپذیر میعالوه، به

borrow 'u' as mutable more than once at a time ی زیر را به کد پیشین خواهدشد؛ حتی کامپایلر، نوشته

 let v = &mut u; note: previous borrow of 'u' occurs here; the mutable borrowنماید: اضافه می

let mut u = 3.14f64; 

let v = &mut u; 

*v = 3.15; 

println!("The value of u is now {}", *v); 

 : تغییر مقدار از طریق یک مرجع11-7شکل 
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prevents subsequent moves, borrows, or modification of `u` until the borrow ends ،این هشدار .

ی آن توسط یک مرجع، مکان حافظه uدرستی متوجه است که شاید تغییر مقدار منطقی است؛ کامپایلر به

تغییر یابد. بنابراین، متناسب با مکان پیش خود نخواهدبود و  uی را تغییر دهد. زیرا، ممکن است اندازه

را نامعتبر، و حتی خطرناک،  uری تغییر مکان دهد. این امر، سایر ارجاعات به باید به آدرس دیگ

را  uصورت غیرعمدی، متغیر دیگری را، که مکان پیشین خواهدشمرد، زیرا ممکن است از طریق آنها، به

 است، تغییر دهیم.در اختیار گرفته

 ر یابد:تغییرپذیر( به یک تابع، تغیی عنوان یک مرجعتواند با گذر آدرس آن )بهیک مقدار تغییرپذیر می

 

 

 

 

 

است، تنها یک مرجع تغییرپذیر به آن )از نوع  T، یک مقدار تغییرپذیر از نوع nطور خالصه، وقتی به

&mut Tتواند تغییر یابد.باشد. از طریق این مرجع، مقدار میتواند در هر زمان وجود داشته( می 

fn add_three_to_magic(num: &mut i32)  
{ 

*num += 3; // value is changed in place through += 

} 

let mut m = 7; 

add_three_to_magic(&mut m); 

println!("{}", m); // prints out 10 

 طریق گذر از تابع: تغییر یک مقدار تغییرپذیر از 15-7شکل 
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 matchدر یک  refاستفاده از  

 refی کلیدی ، از کلمهmatchی موجود در یک تابع شدهدادهبرای دریافت ارجاعی به یک متغیر تطبیق

 شود:استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ارجاعی را برای استفاده refی کلیدی عبارتی دیگر، کلمهاست. به i32&، از نوع matchداخل  rمتغیر 

 استفاده کنید. ref mutیک مرجع تغییرپذیر نیاز دارید، از نماید. اگر به در الگو ایجاد می

fn main()  
{ 

let n = 42; 

match n  
{ 

ref r => println!("Got a reference to {}", r), 

} 

let mut m = 42; 

match m  
{ 

ref mut mr =>  
{ 

println!("Got a mutable reference to {}", mr); 

*mr = 43; 

}, 

} 

println!("m has changed to {}!", m); 

} 

 matchدر  ref: استفاده از 11-7شکل 
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، از tupleیا  structجهت گرفتن مرجعی از یک در یک ساختاردهی مجدد ، refتوان از همچنین، می

کنیم، استفاده می Magicianملقب  structکه مجددا از عنوان مثال، وقتیاستفاده نمود؛ به letطریق تخصیص 

 بازگردانیم: matchاستخراج نماییم و سپس، آن را از  refرا با استفاده از  magتوانیم نام می

 

 

 

 

گرها هستند و از بیشترین امکانات مطلوب برخوردارند. سایر انواع ترین نوع اشارهمراجع، مرسوم

 کار روند.گرها باید در موارد بسیار خاص بهاشاره

 مالکیت و اقتباس 

دهد، از خواندن داده از پایگاه داده گرفته تا انجام محاسبات، مورد توجه چه که انجام میهر آن هر برنامه،

آن است.  یافته به متغیرهایی اختصاصترین منبع در یک برنامه، فضای حافظهمنابع کنترلی است. رایج

ک نام باشند. هر منبع، دارای یها، اتصاالت شبکه، اتصاالت پایگاه داده، و غیره نند فایلاتوسایر منایع می

گوییم که منبع، مالکی را ، میRustگیرد؛ در زبان ، به آن تعلق میletاست که به هنگام تخصیص توسط 

 structکه در اختیار نمونه  استای از حافظه تکه مالک، klattuکد زیر، عنوان مثال در قطعهکند؛ بهاتخاذ می

 دارد: قرار Alienملقب به 

let mag = Magician { name: "Gandalf", power: 4625}; 

let name = { 

let Magician { name: ref ref_to_name, power: _ } = mag; 

*ref_to_name 

}; 

println!("The magician's name is {}", name); 

 refتوسط  struct: استخراج یک مقدار از یک 13-7شکل 
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تواند کند، تغییر دهد و در هر زمان، تنها یک مالک میای را که به آن اشاره میتواند شیمالک می تنها،

دد، گررا مالک، مسئول آزادسازی منابع شی است. وقتی یک شی از حوزه خارج میباشد؛ زیوجود داشته

سازد، زیرا مرجع، مالک مقدار نیست. این موضوع، حساسیت ایجاد ی تحت اختیار خود را آزاد نمیحافظه

ر بار آزاد گردند. دتوانند بیش از یکمنابع آن مینماید؛ اگر یک شی دارای مالکان متعددی باشد، می

افظه صورت خودکار حگذرد، کامپایلر بهعمر مالک مینتیجه، مشکالت متعددی پدید خواهدآمد. وقتی طول

 سازد.را آزاد می

 تواند مالکیت شی را به متغیر دیگری منتقل کند:مالک می

 

گر، شود. دیصورت واقعی کپی نمیای بهاست، اما دادهانتقال یافته kl2به  klaatuدر این مثال، مالکیت از 

 تواند مورد استفاده قرار گیرد:( نمیklaatuمالک اصلی )

 

 

 

 

 

 

 

 

struct Alien  
{ 

planet: String, 

n_tentacles: u32 

} 

fn main()  

{ 

let mut klaatu = Alien{ planet: "Venus".to_string(), n_tentacles: 15 }; 

} 

let kl2 = klaatu; 

println!("{}", klaatu.planet); 
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، توسط klaatuبه  kl2ثال، تغییرپذیر( توان منبع را با ایجاد یک مرجع )در این ماز سویی دیگر، می

تمان داده خ، اقتباس نمود. یک اقتباس، مرجع موقتی است که آدرس سا;let kl2 = &mut klaatuدستور 

 دهد.، عبور می&را از طریق 

ها یک alien توان به موردی اشاره کرد کهمیعنوان نمونه، تواند شی را تغییر دهد؛ بهمی kl2اکنون، 

tentacle دهندرا در جنگ از دست می: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خطای ناشی از انتقال مالکیت11-7شکل 

kl2.n_tentacles = 14; 

println!("{} - {}", kl2.planet, kl2.n_tentacles); 
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شود، خطایی رخ تغییر داده alienآن  planetوجود، اگر سعی شود با استفاده از دستور زیر، مقدار با این

 خواهدداد:

 

 

 : انتقال صحیح مالکیت17-7شکل 

klaatu.planet = "Pluto".to_string(); 

 شده: خطای ناشی از تغییر مقدار متغیر اقتباس16-7شکل 
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ت. یابی نخواهد داش، مالک به آن دستآیدبه اقتباس درمیکه یک شی مشابه زندگی روزمره، در حالی

که منبع، دد )بدون این، مالک آن گرklaatuزیرا دیگر در مالکیت آنها وجود ندارد. جهت تغییر منبع، باید 

 در هر زمان اقتباس شود(.

 borrow of 'klaatu. planet' occursدهد: ی زیر، این امر را به ما توضیح می، با افزدون نوشتهRustحتی 

here let kl2 = &mut klaatu;. 

م پیشین خود ای با نایابی به نمونهنیز ما را از دست Rustگیرد، منبع را قرض می kl2که دلیل آنبه

(klaatuمنع می ،):نماید 

 

 

تفاده کند. تواند از آن اسدیگر نمی ،آید، مالک پیشینشود و یا به اقتباس درمیوقتی منبعی، منتقل می

 اما آورد.عمل میشود(، ممانعت بهگر معلق یاد میعنوان اشارهکه از آن به) این حالت، از مشکل حافظه

 را در بلوک مالک خود آن، ایزوله نماییم: kl2در اینجا، یک افشا وجود دارد. اگر 

 

 

 

println!("{} - {}", klaatu.planet, klaatu.n_tentacles); 

 مالک پیشین، پس از انتقالیابی به نمونه: ممانعت از دست18-7شکل 

fn main() { 

let mut klaatu = Alien{ planet: "Venus".to_string(), n_tentacles: 15};{ 

let kl2 = &mut klaatu; 

kl2.n_tentacles = 14; 

println!("{} - {}", kl2.planet, kl2.n_tentacles); 

} 

} 
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مشاهده  16-7گونه که در تصویر . همانپس از بلوک، کار زیر را انجام دادعنوان مثال، توان بهمی

 :استدهشود، مشکل پیشین محو شمی

 

 

 

است، در آن محدود شده kl2بستن بلوک کدی که  {دهد؟ زیرا پس از اما چرا این اتفاق رخ می

، مجددا، klaatuیابد. اقتباس پایان یافته )گاهی الزم است یک اقتباس، خاتمه یابد( و عمر آن خاتمه میطول

عمر مالک لدهد که طومینماید. وقتی که کامپایلر تشخیص مالکیت کامل و سپس حق تغییر را تقاضا می

صورت خودکار ، بهstructشده توسط نمونه ی اِشغالاست، حافظه(، در نهایت، خاتمه یافتهklaatuاصلی )

 گردد.آزاد می

شود و فاقد مالک است؛ هرجا یک شی از حوزه خارج می Rustدر حقیقت، این یک قانون عمومی در 

که وینحشوند بهگردد و منابع تحت مالکیت آن، آزاد میصورت خودکار، فراخوانی میاست، مخرب آن، به

اکتساب منبع، مقداردهی "از قانون  Rustعبارتی دیگر، هیچ حافظه )یا منبع دیگری( نشت پیدا نکند؛ به

 نماید.پیروی می "17(RAIIاولیه است )

                                                 

17 Resource Acquisition Is Initialization (RAII) 

println!("{} - {}", klaatu.planet, klaatu.n_tentacles);  
klaatu.planet = "Pluto".to_string(); 

println!("{} - {}", klaatu.planet, klaatu.n_tentacles); 

 سازی مالک جدیدیابی مالک پیشین به مقادیر، از طریق ایزوله: رفع خطای ناشی از عدم دست16-7شکل 
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به  صورت تغییرناپذیر،بار، بهتواند چندینشد، یک منبع میگونه که در بخش منابع شرح دادههمان

 شود.صورت تغییرپذیر، قرض گرفتهتواند بهی اصلی نمیاقتباس درآید، اما در این حالت، داده

 آرگومان یک تابع است. عنوانراه دیگر جهت انتقال یک منبع )و انتقال مالکیت(، گذر آن به

 Boxها 

تواند برای یک مقدار نوع ( که می<Box<Tشده نام دارد )boxگر ، اشارهRustگر در دیگری از اشاره نوع

T  تعریف گردد. یکboxگر، جهت تخصیص اشیا روی هیپ ، یک مقدار غیرقابل کپی است. این نوع اشاره

 شود:روی هیپ تخصیص داده می Alienمقدار عنوان مثال، در ادامه، یک شود. بهاستفاده می

 

 

 

 روی آن بنویسد.، تنها مالک این منبع حافظه است که شاید، از آن بخواند و یا a1 متغیر

اصلی و هم مرجع  boxایجاد کرد و اگر هم  boxگر شده توسط اشارهتوان مرجعی را به مقدار اشارهمی

 توان شی را از طریق مرجع مذکور، تغییر داد:جدید مذکور، تغییرپذیر باشند، می

 

 

let mut a1 = Box::new(Alien{ planet: "Mars".to_string(), n_tentacles: 4 }); 

println!("{}", a1.n_tentacles); 

 Boxگر نوع : تعریف اشاره59-7شکل 
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ار گرفته کگونه که پیش از این مطرح گردید، بهپس از چنین اقتباسی، قوانین مالکیت مذکور، همان

 ، حتی برای خواندن، دسترسی ندارد:a1شوند، زیرا دیگر می

 

 

 

 توان از این مکانیزم جهت قرار دادن مقادیر ساده روی هیپ، استفاده نمود:همچنین، می

 

یر کند و هر تالشی جهت تغیفرض، به یک مقدار تغییرناپذیر اشاره میصورت پیشبه nمانند همیشه، 

 د:شو، منجر به خطا میآن

 

 

 

let a2 = &mut a1; 

println!("{}", a2.planet ); // Mars 

a2.n_tentacles = 5; 

println!("{}", a1.n_tentacles); 
a1.planet = "Pluto".to_string(); 

 Boxگرهای نوع : اقتباس در اشاره51-7شکل 

let n = Box::new(42); 

*n = 67; 
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 است، اشاره کند:شده dereferenceای که Boxتواند به مقدار یک مرجع دیگر نیز می

 

 

 

 تغییرناپذیر Boxگر : خطای ناشی از تغییر مقدار اشاره55-7شکل 

let q = &*n; 

println!("{}", q); 

 استشده dereferenceای که Box: ارجاع یک مرجع دیگر به 51-7شکل 
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اندازیم؛ اکنون، مالکیت مقدار، ، نگاهی میnشده توسط ی اشارهشدهboxمجددا به مقدار  در مثال زیر،

 شود:( اعطا میmگر تغییرپذیر )به یک اشاره

 

 

 

ای که در اصل، و تخصیص یک مقدار جدید به آن، این مقدار، به مکان حافظه mنمودن  dereferenceبا 

تواند بیش از این مورد استفاده قرار گیرد و با نمی nگردد. البته، است، وارد میبه آن اشاره شده nتوسط 

مواجه  use of moved value: 'n' message because n is no longer the owner of the valueخطای 

 خواهدشد.

 گردد:منتقل می a2به  a1صورت شفاف، از در ادامه، مثال دیگری وجود دارد که مالکیت، به

 

 

تواند دیگر نمی a1. پس از انتقال، structجز آدرس مقدار شود، بهای کپی نمیدر این مثال، هیچ داده

 ، مسئول آزادسازی حافظه خواهدبود.a2یابی به داده، استفاده شود و جهت دست

let n = Box::new(42); 

let mut m = n; 

*m = 67; 

println!("{}", m); // 67 

 گری دیگربه اشاره Boxگر : اعطای مالکیت یک اشاره53-7شکل 

let mut a1 = Box::new(Alien{ planet: "Mars".to_string(), n_tentacles: 4 }); 

let a2 = a1; 

println!("{}", a2.n_tentacles); // 4 
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شود، مالکیت را از کد زیر( درنظر گرفته)در قطعه use_alienعنوان آرگومان تابعی مانند ، بهa2اگر 

 دست خواهدداد و سپس، به تابع منتقل خواهدشد:

 

 

 

 

 

 

دد. گریافته برای آن مقدار، آزاد میی تخصیصرسد، حافظهبه انتها می use_alienعالوه، وقتی اجرای به

، یک مرجع Boxاجازه دهید که به جای دریافت پارامتری از نوع طور کلی، باید همیشه به تابع اگرچه، به

توان شد(. می، که پیش از این توضیح دادهsquareعنوان یک پارامتر دریافت کند )همانند تابع ساده را به

 فراخواند: ;use_alien2 (&*a2)، بهبود بخشید و آن را توسط use_alien2مثال فوق را با فراخوانی یک تابع 

 

 

fn use_alien(a: Box<Alien>)  

{ 

println!("An alien from planet {} is freed after the closing brace",  

a.planet); 

} 
Fn main () 

{ 

 ... 

use_alien(a2); 

println!("{}", a2.n_tentacles); 

} 

 عنوان آرگومان تابعبه Boxکارگیری : خطای ناشی از به51-7شکل 

fn use_alien2(a: &Alien)  

{ 

println!("An alien from planet {} is freed", a.planet); 

} 
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کاری تگردد، دسی بازگشتی را، که به خودش بازمیگاهی، شاید الزم باشد که برنامه، یک ساختار داده

 کند:

 

 

 

، یا یک تابع rec_listدهد. تابع ها را نشان میهای بایتاین مورد، لیستی از لیست

Some<Box<Recurs>> گری است که به لیست دیگری اشاره دارد؛ یا یک مقدار بوده که حاوی اشاره

None ن های موجود در ایکه تعداد آیتمدلیل آنیابد. بهجا خاتمه میها در ایناست، یعنی لیست لیست

 عنوان یکاست. چنین ساختارهایی باید همواره بهی آن(، تنها در زمان اجرا، شناخته شدهلیست )و اندازه

Box  مراجع را به تشکیل شوند. در سایر موارد بایدBox.ها ترجیح داد 

 شمارش مرجع 

زمان به چند مرجع برای یک متغیر تغییرناپذیر نیاز است؛ این امر، مالکیت مشترک نام طور همبه گاهی،

 Boxگونه که در بخش پیش مطرح گردید، تواند در این مورد، کارساز باشد، زیرا هماننمی <Box<Tدارد. 

ی شدهشمارش boxوی، نوع جدیدی به نام رقادر است تنها یک مرجع را در هر زمان، پوشش دهد. از همین

توانند منابع مشترگی را به اشتراک ، چندین مرجع میRcکارگیری گردد. با به( مطرح می<Rc<Tعمومی )

 ، به عنوان آرگومان تابع و رفع خطای مرتبطBox: استفاده از یک مرجع ساده، به جای 57-7شکل 

struct Recurs  
{ 

list: Vec<u8>, 

rec_list: Option<Box<Recurs>> 

} 
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مختلف، فراهم  Rcگرهای ، راهی را جهت تشریک مالکیت یک متغیر بین اشارهstd::rcبگذارند. ماژول 

 باشد.گرِ در حال ارجاع به آن وجود داشتهحداقل، یک اشاره آورد؛ مقدار، تا زمانی زنده است کهمی

، باید نشان دهد Tentacleهستند. هر  tentacleهایی وجود دارند که دارای تعدادی alien در مثال زیر،

( نیز هستند. poisionی های دیگر )از قبیل درجهعالوه، شامل ویژگیتعلق دارد؛ به Alienکه به کدام 

کنیم. نخستین گام، تعریف کد زیر است؛ که البته، کامپایل تعریف می structرا در قالب یک  بنابراین، آن

 شود:نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

را  Alienی که یک کپی از نمونهکند تالش می Alienمتعلق به  Tentacleگردد، هر وقتی تعریف می

 شود.عنوان مالک خود، ایجاد نماید. این امر، اجازه داده نمیبه

 

 

 

 

 

 

struct Alien  

{ 

name: String, 

n_tentacles: u8 

} 

struct Tentacle  

{ 

poison: u8, 

owner: Alien 

} 

fn main()  

{ 

let dhark = Alien { name: "Dharkalen".to_string(), n_tentacles: 7 }; 

// defining dhark's tentacles: 

for i in 1u8..dhark.n_tentacles  
{ 

Tentacle { poison: i * 3, owner: dhark }; // <- error! 

} 

} 
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را دربر  <Rc<Alienنماید تا نوع تعریف می Tentacleملقب به  structی صحیح، مالک را در نسخه

 گیرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافتهکارگیری مقدار انتقال: خطای ناشی از به56-7شکل 

use std::rc::Rc; 

#[derive(Debug)] 

struct Alien  
{ 

name: String, 

n_tentacles: u8 

} 

#[derive(Debug)] 

struct Tentacle  
{ 

poison: u8, 

owner: Rc<Alien> 

} 

fn main()  
{ 

let dhark = Alien { name: "Dharkalen".to_string(), n_tentacles: 7}; 

let dhark_master = Rc::new(dhark); 

for i in 1u8..dhark_master.n_tentacles  
{ 

let t = Tentacle { poison: i * 3, owner: dhark_master.clone() }; 

println!("{:?}", t); 

} 

} 
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کارگیری متد دهیم. بهپوشش می <Rc<T، در یک نوع Rc::new(dhark)خود را توسط  Alienنمونه 

clone ()  روی شیRc  مذکور، هرTentacle  را توسط مرجع آن، برای شیAlien سازد. توجه فراهم می

را. همچنین،  Alienملقب به  structکند، نه را کپی می Rcگر ، اشاره() cloneباشید که در این مثال، داشته

struct  را با#[derive(Debug)] های آنها را از طریق دستور کنیم تا بتوانیم نمونهنویسی میحاشیه

println!(“{:?}”, t); .چاپ کنیم 

 Copyکه مقدار، خصوصیت )در صورتی Cellگر ، تغییرپذیر باشد، باید از یک اشارهRcاگر بخواهیم نوع 

گرهای هوشمند مذکور، در ارهاستفاده نماییم. هردوی اش RefCellگر سازی کند( و یا یک اشارهرا پیاده

 یابی هستند.قابل دست std::cellماژول 

تنها داخل یک نخ اجرا استفاده گردد. اگر به مالکیت مشترک در تواند می Rcگر وجود، نوع اشارهبا این

(، که 16ی مرجع اتمیکشدهشمارش box)مخفف  <Arc<Tگر طول چندین نخ نیاز باشد، باید از اشاره

 است، استفاده کرد. Rcنخ امن معادل یک 

                                                 

16 Atomic reference counted (Arc) 

 یافتهجهت رفع خطای مقدار انتقال Rc: استفاده از 58-7شکل 
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 گرهامروری بر اشاره 

، یک نوع عمومی را نشان Tاند. ، ذکر شدهRustگرهای مورد استفاده در ای از اشاره، خالصه1-7در جدول 

ایم و آنها را به تفصیل، شرح آشنا نشده mut*، و Arc ،*constگرهای طور دقیق با اشارهدهد. هنوز بهمی

 اند.، جهت تکمیل این بخش، ذکر شدهایم؛ امانداده

 Rustگرهای مورد استفاده در : اشاره1-7جدول 

 توصیف گرهانام اشاره گرهااشاره

T دهد به یک یا چند مرجع اجازه می مرجعT .را بخوانند 

&mut T ی خواندن و نوشتن تنها به یک مرجع اجازه مرجع تغییرپذیرT دهد.را می 

Box<T> Box 
یافته به هیپ بوده که حاوی تنها یک مالک تخصیص Tیک 

 .باشدداشتهرا  Tی خواندن و نوشتن اجازه و شایداست 

Rc<T> گر اشارهRc  یکT یافته به هیپ با چندین خواننده است.تخصیص 

Arc<T> گر اشارهArc 
ها، است، اما اشتراک تغییرپذیر امن را در طول نخ Rcمشابه 

 سازد.مقدور می

*const T یابی خواندن ناامن به امکان دست گر خاماشارهT آورد.را فراهم می 

*mut T یابی خواندن و نوشتن ناامن به امکان دست گر خام تغییرپذیراشارهT آورد.را فراهم می 

 

 بندیجمع 

، شود، که شامل اصول مالکیت، انتقال مقادیر، و اقتباس میRustهوشمندی ورای کامپایلر با در این فصل، 

های مرجع( مورد ها، و شمارندهBoxدهد )مراجع، پوشش می Rustگرهای مختلفی را که آشنا شدیم. اشاره

ر این دهد. بی کار آنها با یکدیگر را نشان میمطالعه قرار دادیم. اکنون، مفهومی در اختیار است که نحوه

 نماییم.کند، درک میهایی را که کامپایلر صادر میای خطاها، هشدارها، و پیاماساس، معن
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 دهی کد و ماکروها: سازمان7فصل 
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 مقدمه 

ها crateها و ، که ماژولRustمقیاس در دهی کد بزرگاین فصل را با بحث در مورد ساختارهای سازمان

 این راستا، مباحث زیر پوشش داده خواهندشد:کنیم. در نام دارند، آغاز می

  ایجادcrateها 

 تعریف یک ماژول 

 هاپذیری آیتمرویت 

 مراتب فایلها و سلساهماژول 18وارد نمودن 

  وارد نمودنcrate16های خارجی 

 استخراج یک واسط عمومی 

  افزودنcrateهای خارجی به یک پروژه 

 ماژول تست 

ی زمان و تالش، در مباحث زیر بررسی تولید کد و نیز ذخیره ی ساخت ماکروها را جهتهمچنین، نحوه

 خواهیم نمود:

 دلیل استفاده از ماکروها 

 ی ماکروهاتوسعه 

 ی ماکروها از استفادهcrateها 

 هاcrateها و ماژول 

تاکنون، فقط شرایطی را بررسی کردیم که کدها، در یک فایل جا گرفته بودند. این در حالی است که وقتی 

نوان مثال، عکد را به چندین فایل بشکنیم؛ به تاای را ایجاد نماییم، درصدد خواهیم بود قصد داریم پروژه

م، کنند، را در یک فایل قرار دهیامی ساختارهای داده و متدهایی، که کاربرد مشخصی را توصیف میاگر تم

 های دیگر فراخوانی نماید؟چگونه فایل کد اصلی قادر خواهدبود تا تمامی این توابع را در فایل

ز یک نام افتد که اکنیم، گاهی اتفاق میهای مختلف استفاده میوقتی از چندین تابع در فایل عالوه،به

توان شرایطی توان بین چنین توابعی تمایز قایل شد؟ چگونه میبرای دو تابع مختلف استفاده شود. چگونه می

                                                 

18 Importing 

16 External crates 
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روی، را پدید آورد که طی آن، برخی از توابع، در هر جایی قابل فراخوانی باشند و برخی دیگر، خیر؟ از همین

ها دسترسی دارند، نیاز داریم؛ در خوانند و متغیرهای که بدانهای دیگر فرامیبه فضاهای نامی که زبان

Rustپذیرد.کار از طریق سیستم ماژول انجام می، این 

 هاcrateایجاد  

 std crateها، مانند crate، حاوی شماری از Rustوجود دارد. توزیع  crateها، crateدر باالترین سطح ایجاد 

های داخلی عبارتند از: crateایم. سایر ی استاندارد، است که پیش از این نیز از آن استفاده کردهکتابخانه

crate کار برده های مقدار اصلی بهها، و انطباقها، بردارها، لیستها، که در راستای کار با رشتهمجموعه

 تست، که از تست واحد و سنجش میکرو برخوردار است. crateشوند؛ و می

شمار کامپایل نمودن بهها است. همچنین، واحد معادل یک پکیج یا کتابخانه در سایر زبان ،crateیک 

کند؛ یعنی، وقتی پروژه، حاوی فایل کدی است که را در هر بار، کامپایل می crate، تنها یک rustcرود. می

ی اجرایی )که یک باینری ی مذکور، یک برنامهدر آن قرار دارد، واضح است که پروژه () mainیک تابع 

 structs.rsعنوان مثال، اگر فایل گردد. بهآغاز می () mainر رود و اجرا، دشمار میشود( بهنیز نامیده می

های متناظر در ویندوز )و فرمت (structs.exe) کامپایل کنیم، یک فایل اجرایی با همان نام rustcرا توسط 

کنیم، با کار می Cargoتواند مستقال اجرا گردد. وقتی با ها( ایجاد خواهدشد که میعاملسایر سیستم رد

 ی باینری را داریم:دهیم که قصد ایجاد یک پروژهنشان می bin--کارگیری پرچم به

 

های دیگر فراخوانی شده، که یک ای است که کد آن از پروژهغالبا هدف شما، نوشتن پروژه وجود،با این

 Mac OSدر  dylib.در لینوکس، و یک فایل  so.در ویندوز، یک فایل  dll.ی مشترک )یک فایل کتابخانه

Xشود. در چنین موردی، کد شما، تنها حاوی ساختارهای داده و توابع، جهت کار با آنها ( نامیده می

، به کامپایلر نشان libی حاوی گزینه crate-type--خواهدبود. سپس، باید صراحتا این مورد را توسط پرچم 

 داد:

 

 rlibی آن بسیار کوچک خواهدبود. پسوند فایل، شود که اندازهایجاد می libstructs.rsفایلی با نام 

را تغییر  crateاگر بخواهید نام  گردد.، پیش از نام فایل ظاهر میlib( است و Rustی گر کتابخانه)بیان

 استفاده نمایید: crate-name--(، کافی است از پرچم mycrateدهید )مثال، 

cargo new projectname --bin 

rustc --crate-type=lib structs.rs 
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ی هاکند. راه دیگر جهت استفاده از پرچمعنوان خروجی، تولید میرا به libmycrate.rlibاین دستور، یک 

rustcعنوان صفت، در باالی فایل کد است:، قرار دادن اطالعات آنها به 

 

 

که به یک باینری اجرایی نیاز باشد و یا یک کتابخانه از نوع مشخص ، بسته به اینcrate_typeصفت 

 staticlib، یا bin ،lib ،rlib ،dylibتواند یکی از مقادیر میشود، صورت پویا یا ایستا پیوند داده میکه به

رود، سینتکس مورد استفاده در کد، کار میکامل به crateبرای یک  attrصفت  طور کلی، وقتی یکباشد. به

#![crate_attr] .خواهدبود 

قابل اجرا  crateمجزا است. در هر مورد، به یک  crateکاررفته در یک برنامه، یک ی بههر کتابخانه

 کند، نیاز دارید.ای استفاده میهای کتابخانهcrate)باینری(، که از 

ند. کای را ایجاد میی کتابخانهفرض، یک پروژهصورت پیش، بهCargoها است. crate، کنترل Cargoکار 

 ، در پروژه نصب کرد.https://crates.ioها را از طریق سایت crateتوان سایر می

 تعریف یک ماژول 

crateگردند تا اجرا شوند. تمامی کد ها توزیع میند که روی ماشینای هستشدههای کامپایل، موجودیتها

ه نویس، بتواند توسط برنامهگیرد. سپس، این کد میی ضمنی جای می، در یک ماژول ریشهcrateیک 

. یابد خوبی توسعهتواند بهدهی کد میی سازمانواحدهای کدی که ماژول نام دارند، شکسته شود. این شیوه

 برای یک ماژول، کد تست است.کاندید شهودی 

. شوندهای تودرتو نامیده میها تعریف گردند، که ماژولتوانند داخل سایر ماژولها میولماژهمچنین، 

که کامپایل شوند. پیش از آنها هستند که کامپایل میcrateگردند؛ تنها، ها، به تنهایی کامپایل نمیماژول

 گیرد.قرار می crateیل منبع آغاز گردد، تمامی کد ماژول، داخل فا

استفاده کردیم.  stdملقب به  crateمتعلق به  vec، و io ،strهای داخلی، مانند در فصول پیشین، از ماژول

stdترین انواع شوند؛ مرسومهای واقعی استفاده میها و توابع متعددی است که در پروژه، حاوی ماژول

 گردند.( که در ماژول مقدمه، اعالن می!println)مانند  عبارتند از خصوصیات، توابع، و ماکروها

rustc --crate-type=lib --crate-name==mycrate structs.rs 

#![crate_type = "lib"] 

#![crate_name = "mycrate"] 

https://crates.io/
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ها، متدها، سایر توابع، structهای کد، از قبیل خصوصیات، ای از آیتممعموال یک ماژول، شامل مجموعه

یف گیرد، تعرهای تودرتو است. نام ماژول، یک فضای نام را برای تمام اشیایی که دربر میو حتی ماژول

 کنیم:( تعریف میgame1و یک نام با حروف کوچک )مانند  modی کلیدی کند. ماژول را توسط کلمهمی

 

 

ند؛ کهر فایل، یک ماژول است. کامپایلر برای هر فایل کد، یک ماژول ضمنی تعریف می ،Java همانند

ها و وارد نمودن ماژول"گونه که در بخش نباشد. همان modی کلیدی که شامل کلمهحتی وقتی

، وارد فایل کد mod filenameتواند توسط مشاهده خواهیم کرد، چنین فایل کدی می "مراتب فایلسلسله

گیرد. اگر بخواهیم را دربر می func2، نام ماژولی است که تابعی به نام game1کنونی گردد. فرض کنید 

صورت از این تابع در کدی که برای ماژول مذکور، خارجی است استفاده نماییم، باید آن را به

game1::func2 ذیری پآدرس دهیم. اگرچه، این موضوع به وضوحfunc2 .بستگی خواهدداشت 

 هاپذیری آیتمرویت 

فرض، تنها در خود ماژول قابل رویت هستند. در واقع، برای صورت پیشی موجود در یک ماژول، بههاآیتم

شوند. اگر بخواهید یک آیتم قابل فراخوانی را از کدی که برای ( محسوب میprivateماژول، محرمانه )

عمومی ی کلمه)که اختصار  pubنمایید، باید آن را از طریق پیشوندنویسی با ماژول، خارجی است ایجاد 

(publicنشان دهید. در کد زیر، کامپایلر اجازه ،)ی فراخوانی ( استfunc1 () دهد:را نمی 

 

 

 

 

 

 

 

mod game1  
{ 

// all of the module's code items go in here 

} 

mod game1  
{ 

// all of the module's code items go in here 

fn func1()  
{ 

println!("Am I visible?"); 

} 

pub fn func2()  
{ 

println!("You called func2 in game1!"); 

} 

} 

fn main()  
{ 

game1::func1(); // <- error! 

game1::func2(); 

} 
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 publicبدون هیچ مشکلی کار خواهدکرد، زیرا از نوع برنامه را فرابخوانید،  () func2اگر  وجود،با این

 است.

 

 که خود ماژولتواند در یک ماژول تودرتو فراخوانی گردد، به شرط آنباشد، می publicاگر تابعی از نوع 

 اعالن شود: publicعنوان تودرتو نیز به

 

 متعلق به ماژول private: خطای ناشی از فراخوانی تابع 1-6شکل 

 متعلق به ماژول public: فراخوانی تابع 5-6شکل 
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عنوان پیشوند گردد باید نام ماژول خود را بهفراخوانی می ،که یک تابع موجود در یک ماژولوقتی

ترتیب، از تابع دیگری با همان نام، متمایز خواهدگشت. در نتیجه، هیچ تصادمی . بدینباشدهمراه داشتهبه

 رخ نخواهدداد.

ها نگیرد، تیابی قرار میاست، مورد دست، از بیرون از ماژولی که در آن تعریف شدهstructوقتی یک 

فرض، صورت پیشاعالن گردد. همچنین، فیلدهای آن، به pubزمانی قابل رویت خواهدبود که توسط 

private  ،هستند. بنابراین، باید صراحتا فیلدهایی را که قصد دارید در خارج از ماژول، قابل رویت باشند

ای گرهای شیات( در زبانسازی )اختفای اطالعاعالن نمایید. این ویژگی، ویژگی کپسوله pubعنوان به

mod game1  
{ 

// other code 

pub mod subgame1  
{ 

pub fn subfunc1()  
{ 

println!("You called subfunc1 in subgame1!"); 

} 

} 

} 

fn main()  
{ 

// other code 

game1::subgame1::subfunc1(); 

} 

 : فراخوانی تابع متعلق به ماژول تودرتو1-6شکل 
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 public، به واسط Magicianملقب به  structمتعلق به  ageو  nameمرسوم نام دارد. در مثال زیر، فیلدهای 

 خیر: powerتعلق دارند، اما 

 

 

 

 اجرای دستور زیر منجر به خطا خواهدشد:است،  privateوع از ن powerکه دلیل آنبهبنابراین، 

 

 

 فایلمراتب ها و سلسلهوارد نمودن ماژول 

کند. بنابراین، وارد می game1را از ماژول  func2، تابع ;use game1::func2در  useکلیدی  یکلمه

 use game1::func2توان با استفاده از دستور شود. حتی می( فراخوانی میfunc2سادگی توسط نام خود )به

as gf2;( نام کوتاهتری ،gf2را به آن اختصاص داد که از این پس، با ) .آن فراخوانی گردد 

است که قصد داریم آنها را وارد  func3یا  func2، حاوی دو )یا چند( تابع، مانند game1ماژول  وقتی

 استفاده کرد. use game1::{func2, func3}توان از دستور نماییم، می

 شود.می استفاده ;*::use game1 :*، از دستور game1ماژول  publicبرای وارد نمودن تمامی توابع 

pub struct Magician  
{ 

pub name: String, 

pub age: i32, 

power: i32 

} 

let mag1 = game1::Magician { name: "Gandalf".to_string(), age: 725, power: 98}; 

 شده در ماژولتعریف structمتعلق به  private: خطای ناشی از فراخوانی فیلد 3-6شکل 
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هایی که مختص رود، مگر در ماژولشمار نمیکاربردن این وارد نمودن عمومی، روش خوبی بهاگرچه، به

ازد. سشوند، دشوارتر میتست هستند؛ زیرا، وارد نمودن عمومی، نظارت بر جایی را که اسامی محدود می

های توانند با نامهای جریان جدید مییبرند، زیرا خروجبنابراین، از ناسازگاری با ارسال و هدایت رنج می

 جدید، تداخل پیدا کنند.

کار روند تا بین یک تابع ، بهgame1::func2توانند به طریقی مشابه می ::superو  ::selfدر یک ماژول، 

، useی والد، خارج از ماژول، تمایز قائل شوند. ترجیحا، عبارت ی ماژول کنونی و یک تابع در حوزهدر حوزه

 شود تا برای کل کد کار کند.در قسمت فوقانی تمایل کد نوشته می

در مثال پیشین، ماژول در خودِ فایل اصلی تعریف گردید؛ در غالب موارد، یک ماژول، در فایل منبع 

توانیم مفاهیم کلی یک ، میRustهایی را وارد نماییم؟ در دیگری تعریف خواهدشد. اما، چگونه چنین ماژول

( در فایل جاری useماژول را از طریق اعالن در قسمت فوقانی کد )اما پس از تمامی عبارات  فایل منبع

آغاز گردد. در واقع، فایلی  pubتواند با صورت اختیاری، می. به;mod modul1عنوان مثال: قرار دهیم؛ به

 وجود خواهدداشت. است،  modul1، که حاوی کدهای مربوط به modul1.rsبه نام 

جداگانه و خارج از فایل  rs.های ها، در فایلدامه، مثالی ساده ارائه خواهدشد که طی آن، ماژولدر ا

ای به نام فراخوانی خواهد کرد. در این مثال، پوشهآنها را  ،شوند. سپس، کد اصلیاصلی، تعریف می

ImportModules های نماییم. دو ماژول به نامایجاد میmodul1  وmodul2  وجود دارند که کدهای متناظر

ی گردند. هر دو فایل ماژول، در پوشهتعریف می modul2.rsو  modul1.rsهای ترتیب، در فایلآنها به

 شود:گردند. در ادامه، کد مربوط به هر ماژول مشاهده میمذکور ذخیره می

 

 

 

 

 

گردد. این فایل، حاوی کد ، در همان پوشه ایجاد میImportModules.rsاصلی، با نام  کدسپس، فایل 

 خواهد بود: 1-6زیر است. با اجرای آن، نتیجه، مشابه تصویر 

modul1.rs: 

pub fn func1()  
{ 

println!("called func1 from modul1"); 

} 

modul2.rs: 

pub fn func1()  
{ 

println!("called func1 from modul2"); 

} 
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را  () func1تواند تشخیص دهد کدام فراخوانی کنیم، کامپایلر نمی () mainرا در  () func1اکنون،  اگر

 useکه دستور نتیجه، خطا رخ خواهدداد. در صورتی(. در modul2یا  modul1فرابخواند )از 

modul1::func1;  ،را اضافه کنیم و سپسfunc1 () :را فرابخوانیم، مشکل ابهام برطرف خواهدشد 

 

 

 

 های خارجیcrateوارد نمودن  

توسعه دادیم تا  Predator، و Alien ،Zombieها را برای کاراکترهای struct، 1خصوصیات فصل  در بخش

بود تا آن را قابل اجرا  () mainسازی کنند. فایل کد، حاوی یک تابع را پیاده Monsterیک خصوصیت 

، خواندها را فرامیmonsterای، که ی کتابخانه( در یک پروژه() mainسازد. اکنون، این کد را )بدون بخش 

 توان این کد را فراخواند.کار خواهیم برد و مشاهده خواهیم کرد که چگونه میبه

mod modul1; 

mod modul2; 

fn main()  
{ 

modul1::func1(); 

modul2::func1(); 

} 

 های خارج از فایل کد اصلی: فراخوانی ماژول1-6شکل 

use modul1::func1; 

mod modul1; 

mod modul2; 

fn main()  
{ 

func1(); 

} 
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ی پوشه ایجاد کرده و در monstersبا نام ای پروژه ،cargo new monsters --binبا استفاده از دستور 

src  آن، فایلی به نامlib.rs  این فایل، حاوی کد زیر است:و سپس، اجرا کنیدرا ایجاد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورت زیر خواهدبود:را نیز در پوشه ایجاد نمایید. کد آن به main.rsیک فایل  اکنون،

 

 

 

struct Zombie  

{ 

 health: u32, 

 damage: u32 

} 

trait Monster  

{ 

 fn new(hlt: u32, dam: u32) -> Self; 

 fn attack(&self); 

 fn noise(&self) -> &'static str; 

 fn attacks_with_sound(&self)  

 { 

  println!("The Monster attacks by making an awkward sound {}",  

self.noise()); 

 } 

} 

impl Monster for Zombie  

{ 

 fn new(mut h: u32, d: u32) -> Zombie  

 { 

  if h > 100 { h = 100; } 

  Zombie { health: h, damage: d } 

 } 

 fn attack(&self)  

 { 

  println!("The Zombie bites! Your health lowers with {} damage  

points.", 2 * self.damage); 

 } 

 fn noise(&self) -> &'static str  

 { 

  "Aaargh"! 

 } 

} 

fn print_from_monsters )( 

{ 

 println!("Printing from crate monsters!"); 

} 

fn main()  
{ 

print_from_monsters(); 

let zmb1 = Zombie {health: 75, damage: 15}; 

println!("Oh no, I hear: {}", zmb1.noise()); 

zmb1.attack(); 

println!("{:?}", zmb1); 

} 
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ی اجرایی است که ای، حاوی یک برنامهی کتابخانهیک پروژه-این، یک الگوی طراحی مرسوم است

 cannot find functionی نمایش یا تست کتابخانه، استفاده شود. پس از اجرا، برنامه با خطابتواند جهت 

`print_from_monsters` in this scope .مواجه خواهدشد 

نخستین کاری که باید انجام دهیم، قابل دسترس ساختن کد کتابخانه برای برنامه است. برای این 

 شود:میمنظور، از دستور زیر استفاده 

 

را تحت ماژولی با همان نام، وارد  crate monstersموجود در  publicهای این عبارت، تمامی آیتم

تواند در ماژول ، میprint_from_monsters. اگرچه، این کافی نیست و باید نشان دهیم که تابع خواهدکرد

monsters عالوه، یافت شود. بهcrate قب به ملmonsters .یک ماژول ضمنی را با همان نام ایجاد خواهدکرد ،

 صورت زیر فراخوانی نمود:بنابراین، باید توابع خود را به

 

دد با مشکل مواجه است، مج private، از نوع () print_form_monstersاز سویی دیگر، چون تابع 

 را به آن اضافه کنید. pubرو، کافی است که پیشوند خواهیدشد. از این

 

extern crate monsters; 

monsters::print_from_monsters(); 

 خارجی crate: وارد کردن 7-6شکل 
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گردد؛ اما، است(، غالبا در کد استفاده می crate، نام abc)که  extern crate abcشود که مشاهده می

extern crate std;  هرگز مشاهده نخواهدشد، زیراstdفرض، در هر صورت پیش، بهcrate  دیگر وارد

 شوند.فرض، وارد هر ماژول میصورت پیششود. به همین علت، مضامین ماژول مقدمه، بهمی

 publicاستخراج یک واسط  

 struct. مشخصا، کد error: Zombie does not name a structureکند: کامپایلر، خطای زیر را صادر می

اقامت دارد. برای حل این مشکل،  monstersماژول  ، درstructشود. زیرا این یافت نمی Zombieملقب به 

 .;let zmb1 = monsters::Zombie {health: 75, damage: 15} کافی است از دستور زیر استفاده شود:

 structبه  pub. واضح است که باید پیشوند struct 'Zombie' is privateدیگری نیز وجود دارد:  خطای

 .pub struct Zombie { pub health: u32, pub damage: u32 }شود:  اضافه و نیز فیلدهای آن مذکور

 نویسی شود.، حاشیهstructبرای این  [derive(Debug)]#همچنین، باید 

 'error: type 'monsters::Zombieدریافت خواهیم کرد:  () zmb1.noiseاکنون، خطایی را در خط حاوی 

does not implement any method in scope named 'noise' برای رفع این مشکل، کافی است از .

را به کد اضافه  use monsters::Monsterدستورات کمکی کامپایلر پیروی نماییم؛ بنابراین، باید دستور 

 کنیم.

کاررفته، قابل رویت نیست. کافی است پیشوند به Monsterدارد که خصوصیت آخرین خطا، اعالم می

pub  :را به آن اضافه نماییمpub trait Monster { … }. 

 public: استخراج یک واسط 6-6شکل 
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 های خارجی به پروژهcrateافزودن  

Cargo، آورد. فرض کنید بخواهیم ازشده وسط دیگران را فراهم میهای نوشتهامکان استفاده از کتابخانه 

 logging، یک چارچوب logاستفاده کنیم. تابع  monstersی @وژهدر پر macو  logی هر دو کتابخانه

را در اختیار  !trace، و !info! ،warnاست که شماری از ماکروها، مانند  Rustی ی پروژهدهندهتوسط توسعه

ای جذاب از ماکروهای مفید است که توسط ، مجموعهmacدهد. تابع قرار می logهای اطالعاتی پیام

Jonathan Reem شوند.نگهداری می 

را ویرایش کرده و یک بخش  Cargo.tomlها، باید فایل پیکربندی دریافت این کتابخانه برای

[dependencies] ای را که ی کتابخانهاست، اضافه کنیم. در زیر، نسخهکه هنوز ارائه نشدهرا زمانی

 نماییم:خواهیم استفاده کنیم، مشخص میمی

 

 

استفاده از  دهد که هر نسخه، مناسب است و آخرین نسخه نصب خواهدشد.، نشان می*یک کاراکتر 

 های آنها در کد، آغاز کنید:crateها را با وارد نمودن کتابخانه

 

 

خارجی استفاده گردد. بنابراین،  crateشده در دهد از ماکروهای تعریف، اجازه می[macro_use]#صفت 

 استفاده کنیم: crate macمتعلق به  !infoعنوان مثال، از ماکروی توان بهمی

 

 ماژول تست 

م. کار بندیهای ما است، بهی تستد حاوی ماژولی که دربردارندهدهی کد را برای کاین سازمان اجازه دهید

 شوند:صورت زیر، از کدهای برنامه جدا میها بهی بزرگتر، تستدر یک پروژه

 های واحد، در یک ماژول تستtest شوند.گردآوری می 

 های مجتمع، در یک فایل تستlib.rs در یک دایرکتوری ،tests شوند.گردآوری می 

[dependencies] 

log = "0.2.5" 

mac = "*" 

#[macro_use] 

extern crate log; 

extern crate mac; 

info!("Gathering information from monster {:?}", zmb1); 
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منظور، از تعریف شد( ایجاد کنیم. برای این 1)که در فصل  cubeمثالی را با استفاده از تابع  اجازه دهید

cargo new cube --bin نماییم. باید کد موجود در استفاده میsrc/lib.rs :را با کد زیر جایگزین کنیم 

 

 

 

#[cfg(test)]شود. در خط دوم، نماید که ماژول تست، تنها به هنگام تست، کامپایل می، تضمین می

در  test.rsکنیم. کد این ماژول، در فایل گردد، اعالن میآغاز می testماژول تست خود را، که با صفت 

 گیرد:قرار می (src/test.rs) همان پوشه

 

 

 

است.  cubeجا، توابعی که باید تست شوند، استفاده کرد. در اینجهت وارد نمودن  *::superباید از 

 گیرند:قرار میtests (tests/lib.rs )ای به نام و داخل پوشه lib.rsهای مجتمع، در فایل تست

 

 

 

را با نام  cube، وارد کرده و نام تابع externرا توسط دستور  cubeملقب به  crateدر این مثال، باید 

 کار بندیم(.را به ;use cube::cube(، بیان کنیم )یا یک cubeماژول آن )

 

 

 

 

#[cfg(test)] 

mod test; 

pub fn cube(val: u32) -> u32  
{ 

// implementation goes here 

val * val * val 

} 

use super::*; 

#[test] 

fn cube_of_2_is_8()  

{ 

assert_eq!(cube(2), 8); 

} 

extern crate cube; 

#[test] 

fn cube_of_4_is_64()  

{ 

assert_eq!(cube::cube(4), 64); 

} 
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 ماکروها 

که در  هربار عبارتی ،اید. ماکروها، مفهوم جدیدی برای شما نیستند، زیرا پیش از این، از آنها استفاده کرده

 ایم. عالمتخوانیم، یک ماکروی داخلی را فراخوانی نمودهانتهای آن عالمت تعجب )!( وجود دارد، را فرا می

، و !println! ،assert_eq! ،panicسازد. تا کنون، در کد خود، از ماکروهای !، آن را از یک تابع متمایز می

vec! ایم.استفاده نموده 

 از ماکروها دلیل استفاده 

را فراهم  نویسیهای زبانی یا سینتکسی را قدرتمند ساخته و در نتیجه، امکان فرابرنامهتوسعه ماکروها،

است که امکان تعریف عبارات منظم را در  !regexدارای یک ماکرو به نام  Rustسازند. برای مثال، می

منظم  ترتیب، عباراتگردند. بدین، کامپایل میآورد. این عبارات، در زمان کامپایل برنامهبرنامه فراهم می

 توانند تغییر یابند، در زمان کامپایل بهبود داده شوند، و سربار زمان اجرا نیز وجود نخواهدداشت.می

ای را ثبت نمایند و آنها را با کد منبع دیگری، جایگزین توانند الگوهای کد تکراری و مقایسهمی ماکروها

ه هرگونه کدهد. این توسعه، در آغاز کامپایل و پیش از آنی را به کد جدید بسط میکنند: ماکرو، کد اصل

حالت، آنها ر اینشود. دافتد. بنابراین، کد حاصل با کد اصلی کامپایل میبررسی اشیا انجام پذیرد، اتفاق می

تا کد دهند ، به شما اجازه میRustنمایند. ماکروهای مقایسه می Cرا بیشتر از ماکروهای  Lispماکروهای 

Don’t Repeat Yourself (DRY) های مشترک تابع، بنویسید. اگرچه یک ماکرو، را با فاکتورگیری از بخش

 : نتایج حاصل از اجرای تست8-6شکل 
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دهد تا کد را برای بسیاری از توابع، در سطح باالتری از تابع قرار دارد؛ زیرا، یک ماکرو به شما اجازه می

 در زمان کامپایل، تولید کنید.

تواند ماکروهای شخصی خود را بنویسد، کدهای تکراری را با کد می Rustی دهندهتوسعه یکن، همچنی

واند امکان تتری جایگزین کند، و بنابراین، وظایف را خودکار سازد. در بخش دیگری از طیف، حتی میساده

ر ز قوانین مبتنی بای مشخص اهای مشخص دامنه را فراهم سازد. کدنویسی ماکرو، از مجموعهنوشتن زبان

، پاکیزه است؛ یعنی، هیچ تصادمی میان Rustکند. همچنین، سیستم ماکروی الگوی قابل اعالن پیروی می

ی ماکرو، شده در ماکرو و آنهایی که خارج از ماکرو قرار دارند، وجود ندارد. هر توسعهمتغیرهای استفاده

معرفی  جاتوسط مضمون سینتکسی که در آندهد و هر متغیر، در یک مضمون سینتکس متمایز رخ می

 خورد.بود، برچسب میشده

روی، ساختن آن معمولی )طبیعی( است. از این Rust، هِدِری جهت درک کد خودی نوبهکد ماکرو، به

ز آن فقط اساده نیست. اگرچه، شما هر روز ماکروها را کدنویسی نخواهیدکرد. اگر یک ماکرو تست شود، 

های زیر، است. در بخش Rustی د. نوشتن یک ماکروی کامل، مرتبط با نواحی پیشرفتهکنیاستفاده می

 ی ماکروها را بررسی خواهیم کرد.های مبنایی توسعهتکنیک

 ی ماکروهاتوسعه 

 است:، در زیر آورده شدهmac1ساختار مبنایی تعریف ماکرویی با نام 

 

 

 

نام دارد، انجام  !macro_rulesیک ماکرو از طریق یک ماکرو،که  تعریفشود، گونه که مشاهده میهمان

است، زیرا یک یا چند قانون را برای تطبیق الگو  matchپذیرد. در واقع، یک ماکرو، مشابه یک بلوک می

است  <=یابد. هر قانون، شامل الگویی پیش از عالمت خاتمه می ;، توسط یک کند وهر قانونتعریف می

که در حالی گردد؛ نهشود( که در طول کامپایل، با بخش توسعه جایگزین میدهنده نامیده می)که یک تطبیق

 نماید.کد را اجرا می

، به یک !printlnماکروی  زیر، انتظار هیچ الگویی را ندارد و آن را با استفاده از !welcome ماکروی

 دهد:، توسعه میprintعبارت 

macro_rules! mac1  
{ 

(pattern) => (expansion); 

(pattern) => (expansion); 

... 

} 
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 باشد: arg:frag$تواند شامل بیانی از فرم می دهندهیک تطبیق

 تابع $argیک فرامتغیر شود، ماکرو فراخوانی میکه ، زمانیarg متغیرهای  دهد.می صرا تخصی

هستند تا آنها را از متغیرهای طبیعی  $، دارای پیشوند arg$کاررفته داخل یک ماکرو، مانند به

 موجود در کد، متمایز سازد.

 تابع fragتواند یکی از موارد ی تکه است و میکننده، یک مشخصexpr ،item ،block ،stmt ،pat ،

ty (type) ،ident ،path  و یاtt .باشد 

ال، عنوان مثشود، باید دقیقا تطبیق یابد. بهدهنده ظاهر میکه در تطبیق Rustی دیگری از نشانه هر

 19-6صورت شکل خوانید، نتیجه بهرا فرا می mac1!(42)زیر را درنظر بگیرید. وقتی  mac1ماکروی 

 خواهدبود:

 

macro_rules! welcome  
{ 

() => (println!("Welcome to the Game!");) 

} 
fn main()  
{ 

welcome!() 

} 

 welcome: تعریف ماکروی 6-6شکل 
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 تکرار 1.5.19.6

محصور خواهیم  *(…)$باشد؟ الگو را با دهد وقتی بیش از یک آرگومان وجود داشتهرخ می چه اتفاقی

استفاده کرد، که به معنای یک یا چند  +از  *توان به جای به معنای صفر یا چند است )می *کرد، که 

خواند که های خود فرامیرا روی تمامی آرگومان !printlnدر زیر،  printallعنوان مثال، ماکروی است(. به

 جدا شوند: aتوسط  صورت دلخواه،تواند بهمی

 

 

 

 

 

 

macro_rules! mac1  
{ 

($arg:expr) => (println!("arg is {}", $arg)); 

} 

 !mac1: تعریف ماکروی 19-6شکل 

macro_rules! printall  

{ 

( $( $arg:expr ), * ) => ( {$( print!("{} / ", $arg) ); *} ); 

} 
fn main () 

{ 

printall!("hello", 42, 3.14); 
} 
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جدا  /، که توسط یک !printlnهر آرگومان )جداشده توسط کاماها(، با عطف متناظری از  در مثال،

از عبارات چاپ حاصل را  گردد. شایان ذکر است، باید در سمت راست، بلوک کدیشود، تعویض میمی

 ، ایجاد نمود.{}از طریق محصور کردن آنها در 

 ایجاد یک تابع جدید 5.5.19.6

 ، جهت ایجاد یک تابع جدید در زمان کامپیل وجود دارد:create_fnدر اینجا، یک ماکروی 

 

 

 

 

توان این ماکرو را با سازد. اکنون، می، به آسانی، یک رشته را از آرگومان خود می!stringify ماکروی

گیرد؛ بلکه در یا تابع دیگری قرار نمی () mainفراخواند. این عبارت، داخل  create_fn! (fn1)استفاده از 

، آن را فراخوانی () fn1گردد. سپس، یک فراخوانی طبیعی به تابع طی کامپایل، به تعریف تابع تبدیل می

 خواهد کرد.

 

 !printall: تعریف ماکروی 11-6شکل 

macro_rules! create_fn  
{ 

($fname:ident) => ( 

fn $fname()  
{ 

println!("Called the function {:?}()", stringify!($fname)) 

} 

) 

} 
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است، اتفاقی رخ  trueشود: وقتی آرگومان آن تقلید می !assertزیر، رفتار ماکروی  massert در ماکروی

 افتد:صورت، پاتیک اتفاق میدهد؛ در غیرایننمی

 

 

 

 

 های مشخصی است:، شامل مولفهvکنیم که آیا بردار در عبارت زیر، بررسی می

 

 

، یک argنماید: در صورت درست نبودن شرط را تقلید می unless، یک رفتار عبارت unless ماکروی

 گردد:شاخه ایجاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

macro_rules! massert  
{ 

($arg:expr) => ( 

if $arg {} 

else { panic!("Assertion failed!"); } 

); 

} 

let v = [10, 40, 30]; 

massert!(v.contains(&30)); 

massert!(!v.contains(&50)); 

macro_rules! unless  

{ 

($arg:expr, $branch:expr) => ( if !$arg { $branch }; ); 

} 
fn main () 

{ 
let v = [10, 40, 30]; 

unless!(v.contains(&25), println!("v does not contain 25")); 

} 
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که فراخوانی را در زمانی testرا ایجاد کنیم. این ماکرو، یک تابع  test_eqاجازه دهید که ماکروی 

 نماید:شود، تولید میمی

 

 صورت زیر است:به testتابع 

 

 

 

 :با اجرای فراخوانی زیر، تست با شکست مواجه خواهدشد

 

ها، مقادیر هستند که باید جهت ، نام تست است؛ دومین و سومین آرگومانtest_eqاولین آرگومان 

، nameد؛ خواهدبو ;test_eq!(name, left, right)صورت به آن برابری، مقایسه گردند. در نتیجه، فرمت کلی

، خارج !test_eq، فراخوانی create_fn، عبارات هستند. مشابه احضار rightو  left کننده است ویک مشخص

 شود:از یک تابع نوشته می

 !unlss: تعریف ماکروی 15-6شکل 

test_eq!(seven_times_six_is_forty_two, 7 * 6, 42); 

#[test] 

fn seven_times_six_is_forty_two()  
{ 

assert_eq!(7 * 6, 42); 

} 

test_eq!(seven_times_six_is_not_forty_three, 7 * 6, 43); 
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ی توسعه، فراخوانی کند. این امر، جهت پردازش تواند تکراری باشد و خود را در شاخهیک ماکرو می

 شود.تجزیه می HTMLوقتی کد عنوان مثال، ورودی ساختار درختی مناسب است؛ به

 هاcrateی ماکروها از استفاده 

شد، برای بارگذاری ان دادهنش "های خارجی به یک پروژهcrateافزودن "که در انتهای بخش  گونههمان

آغاز نماییم. اگر تنها  [macro_use]#را با صفت  extern crate abcخارجی، باید  crateتمام ماکروها از یک 

 صورت زیر بنویسید:توانید درخواست خود را بهنیاز دارید، می mac5و  mac1به ماکروهای 

 

، تنها abcشود. همچنین، داخل ماکروی بارگذاری نمی abcباشد، ماکرویی از صفت حضور نداشته راگ

توانند در ماژول دیگر، بارگذاری گردند. جهت می [macro_export]#شده توسط صفت ماکروهای تعریف

 د. متغیر ماکرویشودر ماکرو استفاده می crate$های مختلف، از متغیر نام در ماژولتمایز ماکروهای هم

 بسط خواهدیافت. abc::، به abcملقب به  crateدرون کد ماکروی واردشده از ، crate$ مخصوص

 بندیجمع 

تر  ها استفاده کنیم تا کد خود را منعطفcrateهای ساختاری و در این فصل، آموختیم چگونه از ماژول

 لع هستیم.تکرارتر، مطتر و کمماکروها برای کد فشردهماژوالر سازیم. اکنون، از قوانین مبنایی جهت نوشتن 

 

 

 

 

 

macro_rules! test_eq  
{ 

($name:ident, $left:expr, $right:expr) => { 

#[test] 

fn $name() { 

assert_eq!($left, $right); 

} 

} 

} 

#[macro_use(mac1, mac2)] 

extern crate abc; 
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 : همروندی و موازات8فصل 
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 مقدمه 

ی خوبی در اجرای همروند و موازی از پیشینه Rustنویسی سطح سیستم مدرن، همانند یک زبان برنامه

ای از ابزارهای همروند و موازی را فراهم ، بخش گستردهRustکد، روی چندین پردازنده برخوردار است. 

سبت های متفاوتی نی کافی جهت نوشتن مجوزهای همروند، که از ویژگیآورد. سیستم نوع آن، به اندازهمی

ای از انتزاعات موازی ایمن تواند بخش گستردهبه موارد موجود برخوردارند، قدرتمند است. مشخصا، می

قابت ی رروب، از مقولهنماید که با وجود عدم استفاده از زبالهترتیب، تضمین میدینرا رمزینه کند. ب

. این نکته، از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا هیچ زبان دیگری قادر به انجام بردرنج نمیای نیز داده

داده  ها پوششبخانهند؛ اما، توسط کتاگردخود زبان، مجتمع نمیها، در این کار نیست. تمامی این ویژگی

باید ابزاری  دهندگانتوانند ساخته شوند. توسعههای جدید یا بهبودیافته میشوند. بنابراین، همواره نسخهمی

باشد، یا بتوانند ابزارهای آن را بهبود بخشند، و یا ابزارهای را انتخاب کنند که برای کار در دست مناسب 

 ن فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت:جدیدی را توسعه دهند. مباحث زیر در ای

 هاهمروندی و نخ 

  شدهبه اشتراک گذاشتهوضعیت تغییرپذیر 

 هاارتباط از طریق کانال 

 ارتباط همزمان و غیرهمزمان 

 هاهمروندی و نخ 

 طور بالقوه، باصورت همزمان اجرا شوند و بهزمانی یک سیستم، همرومند است که چندین محاسبه، به

، های مختلف هستندها یا پردازندهکه محاسبات، در حال اجرا روی هستهامل باشند. وقتییکدیگر در تع

 صورت موازی )یعنی، همزمان( اجرا گردند.توانند بهتنها می

عامل است. همچنین، های سیستمای از نخدر حال اجرا، متشکل از مجموعه Rustی برنامه یک

نام دارد که در ماژول  Rust ،thread. واحد محاسبه در بندی آنها استعامل، مسئول زمانسیستم

std::thread گردد. هر تعریف میthread.پشته و وضعیت محلی خود را دارد ، 

 () main( که متناظر با اجرای تابع mainشده، تنها یک نخ داشتند )نخ ارائه Rustهای برنامه تاکنون،

ند در صورت نیاز، چندین نخ را جهت کار همزمان ایجاد کند. توامی Rustی وجود، بک برنامهبود. با این

فرزند را تولید کند. اعمال زیر  تواند در قالب والد عمل کرده و هر تعداد نخ( می() mainهر نخ )نه تنها 

 ابل اجرا روی داده هستند:ق
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 ها به اشتراک گذاشته شوند.تواند در میان نخمی 

 ها ارسال گردد.تواند بین نخمی 

 هاایجاد نخ 

ش از تواند بیشود. در این شیوه، یک نخ فرزند مستقل، که می، از طریق تولیدمثل ایجاد میthread یک

 گردد:والد خود عمر کند، ایجاد می

 

 

 

 

( است که جهت اجرای مستقل از والد | |جا، فاقد پارامتر؛ بنابراین، ، یک بستار )در اینspawn آرگومان

کاررفته در مثال، یک بستار انتقالی به spawnباشید که توجه داشته شود.بندی می(، زمان() mainخود )تابع 

گیرد. بستار ما در این مثال، حاوی یک عبارت است که مالکیت متغیرها را در مضمون خود، در اختیار می

بر، تواند با عملیات سنگین و یا زمانی واقعی، میچاپ ساده است. این در حالی است که در یک نمونه

 جایگزین شود.

، () mainشود، اجرای برنامه با خروجی همراه نیست. زیرا مشاهده می 1-8ویر گونه که در تصهمان

، برنامه () mainدرستی خاتمه یابد. وقتی که انتهای ماند تا فرزند خود، بهیک والد بد است و منتظر نمی

use std::thread; 

fn main()  
{ 

thread::spawn(move || { 

println!("Hello from the goblin in the spawned thread!"); 

}); 

} 

 threadمتعلق به  spawn: استفاده از بستار 1-8شکل 



 

 

596 

 

ابند. یه میکه در حال اجرا باشند(، به اجبار خاتمها نیز )حتی در صورتیرساند، سایر نخرا به پایان می

، برای مدت زمان کوتاهی و پیش () mainگردد که امکان توقف خروجی نخ تولیدشده زمانی مشاهده می

پذیرد. متد مذکور، انجام  thread::sleep_msتوسط متد تواند میکار که خاتمه یابد، فراهم شود. ایناز آن

 کند:ثانیه دریافت میبیتی را در واحد میلی 15یک عدد 

 

 

 

 

د بیش تواننشوند میهای فرزندی که تولید میاین دوره از توقف مورد نیاز نخواهدبود. نخ طور کلی،به

 است، به اجرای خود ادامه دهند.الد آنها متوقف شدهکه واز والد خود عمر کنند و حتی، زمانی

گرداند. آن را در قالب یک متغیر، بازمی spawnبهتر در این مورد، ضبط کنترل اتصال است که  یشیوه

که نخ فرزند، اجرای ، نخ والد را مسدود خواهدکرد و آن را تا زمانیhandleروی  () joinفراخوانی متد 

، ()unwrapگرداند؛ را بازمی Resultی دارد. این مورد، یک نمونهخود را به پایان برساند، در انتظار نگه می

ت( باز بوده، زیرا یک عبارت چاپی اس ()ی نخ را )که در این مثال، کند، یا نتیجهرا اتخاذ می Okمقدار 

 شود:، دچار پانیک میErrگرداند، و یا در حالت می

fn main()  
{ 

thread::spawn(move || { … }); 

thread::sleep_ms(50); 

} 

 threadمتعلق به  sleep_ms: استفاده از متد 5-8شکل 
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 توان از کدباشد که انجام پذیرد، میکه نخ، در حال اجرا است کار دیگری وجود نداشتهدر حالی اگر

 زیر نیز استفاده کرد:

 

 

طور همزمان، منتظر هستیم که نخ فرزند خاتمه یابد. بنابراین، دلیل خوبی برای شروع به این مورد،در 

 یک نخ جدید وجود ندارد.

 هاآغاز شماری از نخ 

ها به اشتراک ای میان نخفرض، دادهصورت پیشدارای پشته و وضعیت محلی خود است و به هر نخ،

یرناپذیر باشد. تولید نخ، یک فرایند بسیار سبُک است، زیرا آغاز که داده، تغیشود، مگر آنگذاشته نمی

fn main()  
{ 

let handle = thread::spawn(move || { 

println!("Hello from the goblin in the spawned thread!"); 

}); 

// do other work in the meantime 

let output = handle.join().unwrap(); 

println!("{:?}", output); // () 

} 

 threadمتعلق به  join: استفاده از متد 1-8شکل 

thread::spawn(move || { 

// work done in child thread 

}).join(); 
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 6666تا  9دهد و اعداد ی زیر، تنها این کار را انجام میانجامد. برنامههزار نخ، تنها چند ثانیه به طول میده

 کند:را چاپ می

 

 

 

 

 

 

شوند، ترتیب در های مستقل چاپ میها در نخکه شمارهآن دلیلهشود، بگونه که مشاهده میهمان

 شود.خروجی رعایت نمی

شود این است که چند نخ باید تولید گردد؟ بر اساس قانون مبنایی، شمار غالبا مطرح میکه  سوالی

، با استفاده Rustتواند در است. این مقدار می CPUهای های هستهی نخ، به اندازهCPUوظایف پرمصرف 

 cargo newی جدیدی توسط دستور بازیابی شود. الزم است که پروژه num_cpusملقب به  crateاز 

many_threads --bin :ایجاد گردد 

 crate dependency  زیر را بهCargo.toml :اضافه کنید 

use std::thread; 

static NTHREADS: i32 = 10000; 

fn main()  
{ 

for i in 0..NTHREADS  
{ 

let _ = thread::spawn(move || { 
println!("this is thread number {}", i) 

}); 

} 

} 

 : تولید چندین نخ3-8شکل 
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  ،سپسmain.rs صورت زیر تغییر دهید:را به 

 

 

 

 :کد را اجرا کنید 

 

دست آمده )و یا هر تعداد( نخ را در استخر، آغاز نمایید. این کاربردپذیری، توانید تعداد بهمی اکنون،

موجود  dependencyبه  ”*“ = threadpoolشود، که با افزودن فراهم می threadpoolملقب به  crateتوسط 

 صورت زیر تغییر خواهدکرد:به main.rsو اجرای آن، صورت پذیرد. کد  Cargo.tomlدر 

 

 

 

 

[dependencies] 

num_cpus = "*" 

extern crate num_cpus; 

fn main()  
{ 

let ncpus = num_cpus::get(); 

println!("The number of cpus in this machine is: {}", ncpus); 

} 

 های تولیدیجهت تعیین تعداد نخ many_threadsی : اجرای پروژه1-8شکل 
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 کارهای کاراکتر ثابت بهی ثابتی از نخاستخر نخ، جهت اجرای شماری از کارها روی مجموعه یک

که هر نخی دچار پانیک شود، مجددا ها را تولید کرده و در صورتیرود. این روش، شمار مشخصی از نخمی

 کند.استخر را پر می

 در حال پانیکهای نخ 

های تولیدشده، دچار پانیک شود؟ این موضوع، هیچ مشکلی را پدید دهد وقتی یکی از نخاتفاقی رخ می چه

مود، که منابع خود را آزاد نها از یکدیگر ایزوله هستند. فقط نخ در حال پانیک، پس از آنآورد، زیرا نخنمی

extern crate num_cpus; 

extern crate threadpool; 
use std::thread; 

use threadpool::ThreadPool; 
fn main()  
{ 

let ncpus = num_cpus::get(); 

println!("The number of cpus in this machine is: {}", ncpus); 
let pool = ThreadPool::new(ncpus); 

for i in 0..ncpus  
{ 

pool.execute(move || { 

println!("this is thread number {}", i) 

}); 

} 

thread::sleep_ms(50); 

} 

 threadpoolملقب به  crate: استفاده از 7-8شکل 
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را  spawnاز  is_errواند مقدار بازگشتی تبیند. در حقیقت، والد میافتد، اما نخ والد آسیب نمیاز کار می

 صورت زیر، تست کند:به

 

 

 

 

 

 

 رود.شمار میسازی شکست بهصورت، جهت قرار دادن آن در روش دیگر، نخ، واحد ایزولهغیراین در

 ایمنی نخ 

ی های تغییرپذیر کار کنند، که حافظهشود تا روی دادههای مختلف اجازه دادهکه به برنامهدر صورتی

ی دو یا چند گردد. وقتدرستی اجرا میسختی بهها، بهمرسوم با نخ نویسیبرنامهشود، مشترک نیز نامیده می

تواند شود(، میای نیز نامیده میای را تغییر دهند، خرابی داده )که رقابت دادهطور همزمان، دادهنخ به

ایمن  ، زمانی نخطور کلی، داده )یا یک نوع(ها رخ دهد. بهبندی نخبینی بودن زماندلیل غیرقابل پیشبه

ا ها، کمک شایانی ری اجرای چند نخ، خراب نگردند. سایر زبانوسیلهگردد که مضامین آن، بهتلقی می

use std::thread; 

fn main()  
{ 

let result = thread::spawn(move || { 

panic!("I have fallen into an unrecoverable trap!"); 

}).join(); 

if result.is_err()  
{ 

println!("This child has panicked"); 

} 

} 

 : پانیک در نخ6-8شکل 
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آورد. همان عمل میها ممانعت بهسادگی از وقوع شرایط ناامن نخ، بهRustدهند، اما کامپایلر ارائه نمی

های ایمنی حافظه جلوگیری نماید، ایمنی برنامه سازد از خطایرا مقدور می Rustاستراتژی مالکیت، که 

 ی زیر را درنظر بگیرید:کند. برنامههمروند را نیز تضمین می

 

 

 

 

 

 

 

شود تواند دو، سه، و یا چهار برابر گردد. اجازه داده میاست، اما این مقدار می health ،15آغازین  مقدار

رود یابند، انتظار میها خاتمه میکه نختا هر یک از مراحل، توسط یک نخ مختلف اجرا گردند. پس از این

شود، مقدار مشاهده می 8-8گونه که در تصویر ( باشد. اما، همان15×5×1×3) 588، برابر با healthمقدار 

health  ها خاتمه یابند، بازهم مقدار مذکور قدر منتظر بمانیم که نخاست. حتی اگر آن 15همچنان برابر با

اند، متغیر کار نمودهی کپی از تغییر نخواهد کرد. در واقع، سه نخ وجود دارد که هریک، روی یک نسخه

use std::thread; 

fn main()  
{ 

let mut health = 12; 

for i in 2..5  
{ 

thread::spawn(move || { 

health *= i; 

}); 

} 

thread::sleep_ms(2000); 

println!("{}", health); // 12 

} 

 : ایمنی نخ8-8شکل 
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ترتیب، از شود. بدینها به اشتراک گذاشته، میان نخhealthدهد متغیر اجازه نمی Rustنه روی خود متغیر. 

 آورد.عمل میخرابی داده ممانعت به

 شدهگذاشتهاشتراکوضعیت تغییرپذیر به 

ی صحیح و مطلوب را نمود تا نتیجهرا اصالح  3،5،8شده در بخش ی ارائهتوان برنامهچگونه می بنابراین،

 std::sync::atomicسازد که از طریق زیرماژول ، ابزاری به نام انواع اتمیک را فراهم میRustارائه دهد؟ 

صورت امن، شده را بهگذاشتهیابی است. این ابزار وظیفه دارد وضعیت تغییرپذیر به اشتراکقابل دست

، Arc ،Mutex، از قبیل syncنیاز است تا آنها را در برخی از مجوزهای ها، کنترل نماید. جهت اشتراک داده

RwLock ،AtomicUSize .و غیره پوشش داد 

های پایگاه داده، سیاست قفل استفاده ها و سیستمعاملکاررفته در سیستمهمانند مورد به اساسا،

نام  mutexکه حاوی یک قفل )که  شودیابی انحصاری به منبع، به نخی اعطا میگردد. در واقع، دستمی

تواند تنها در هر زمان، در اختیار گیرد( روی منبع است. یک قفل میدو نشات میدارد و از انحصار دوبه

توانند این منبع را در هر زمان تغییر دهند. بنابراین، هیچ رقابت روی، دو نخ نمییک نخ قرار گیرد. از این

اتمی، در صورت نیاز، الزامی است. وقتی نخی که قفل را در اختیار دارد، دهد. قفل حالت ای رخ نمیداده

، این Rustرود و نخ، دیگر قادر نخواهدبود با داده کار کند. در کار خود را به انجام برساند، قفل از بین می

همزمان ی ، از کلمهsyncپذیرد. صورت می std::syncمتعلق به ماژول  <Mutex<Tامر توسط نوع عمومی 

تواند مضمون داده را نماید که تنها یک نخ می، تضمین میMutexگیرد. ( نشات میsynchronizeساختن )

 شود:ها ارائه میدر یک زمان، تغییر دهد. در ادامه، مثالی جهت پوشش داده

 

 دهیم:قرار می healthد، یک قفل روی شی ، بالفاصله پس از تولید نخ جدیforی داخل حلقه اکنون،

 

 

 

 () lockرا بازخواهدگرداند و هر فراخوانی دیگری به  Mutex، ارجاعی به مقدار داخل () lock فراخوانی

، کند. سپسشود )که در انتهای بستار نخ رخ خواهدداد(، مسدود میمنبع از حوزه خارج میکه را تا زمانی

 captureوجود، هنوز خطای شود. با اینصورت خودکار، حذف میدهد و قفل آن، بهنخ کار خود را انجام می

let data = Mutex::new(health); 

for i in 2..5  
{ 

thread::spawn(move || { 

let mut health = data.lock().unwrap(); 

// do other things 

} 

} 
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of moved value: 'data' گری بار به نخ دیندینتواند چکنیم. این بدان معنا است که داده نمیرا دریافت می

 منتقل شود.

ها، به ارجاعی به همان داده )که برطرف گردد. تمامی نخ Rcگر تواند با استفاده از اشارهمشکل می این

گر متعلق به اشاره () cloneایجاد و سپس، یک  Rcگر است( نیاز دارند. بنابراین، یک اشاره healthمتغیر 

ساده، نخ ایمن نیست. از  Rcگر وجود، یک اشارهنماییم. با اینرا برای هر ارجاعی که نیاز است، ایجاد می

شود. نامیده می <Arc<Tی مخصوصی از آن، که نخ ایمن است، نیاز داریم. این نسخه، روی، به نسخهاین

را در یک  healthوده و عمومی نیز است. بنابراین، متغیر اتمیک، به معنای آن است که در بین آنها، ایمن ب

 کنیم:بندی می، بستهArcگر اشاره

 

 اشاره دارد: Mutexکنیم که به ، ایجاد می() cloneگر جدیدی را توسط یک اشاره، forی حلقه در

 

 

 

 

 Arcکند. است، کار میایجاد شده () cloneگری که توسط اکنون هر نخ با یک کپی از اشاره بنابراین،

 health، شمار ارجاع به () cloneرا پیگیری خواهدکرد. یک فراخوانی به  healthنمونه، تعداد ارجاعات به 

شود که این امر، شمار ارجاع را ، در پایان بستار نخ، از حوزه خارج میmutexرا افزایش خواهدداد. ارجاع 

 را آزاد خواهدنمود. health، منابع مرتبط با Arcکه شمار ارجاع به صفر برسد، دهد. زمانیکاهش می

یابی اصوال، ممکن است دست کند.عطا می، دسترسی انحصاری به داده را به نخ فعال، ا() lock فراخوانی

را بازخواهدگرداند. در کد پیشین، فرض  <Result<T, Eبه قفل با شکست مواجه شود. بنابراین، یک شی 

. اما، در به داده، سریع است ، در بازگرداندن یک مرجع() unwrapراه است. تابع چیز روبهکنیم که همهمی

 شود.مورد یک شکست، دچار پانیک می

بار، صورت کامل تکرار خواهدشد. اما اینروی، کد بهاین مرحله شامل چند گام است. از این طور کلی،به

 فراهم خواهیم کرد: () unwrapگذاری کنترل خطای قوی را با جای

let data = Arc::new(Mutex::new(health)); 

for i in 2..5  
{ 

let mutex = data.clone(); 

thread::spawn(move || { 

let mut health = mutex.lock().unwrap(); 

*health *= i; 

}); 

} 
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شوند تا زمان کافی جهت اجرای کار، در اختیار آنها قرار گیرد. داده، یک به یکدیگر متصل می هانخ

 را شامل شود: healthکنیم تا مقدار  dereferenceمرجع است. بنابراین، باید آن را 

 

use std::thread; 

use std::sync::{Arc, Mutex}; 

fn main()  
{ 

let mut health = 12; 

println!("health before: {:?}", health); 

let data = Arc::new(Mutex::new(health)); 

for i in 2..5  
{ 

let mutex = data.clone(); 

thread::spawn(move || { 

let health = mutex.lock(); 

match health  
{ 

// health is multiplied by i: 

Ok(mut health) => *health *= i, 

Err(str) => println!("{}", str) 

} 

}).join().unwrap(); 

}; 

health = *data.lock().unwrap(); 

println!("health after: {:?}", health); 
} 

 شدهگذاشته: ایمنی نخ در وضعیت تغییرپذیر به اشتراک6-8شکل 

health = *data.lock().unwrap(); 
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کرد، زمانی توصیه شد که استفاده می Arcو  Mutexمنتج در بخش منبعی که از ترکیبی از  مکانیزم

، داده، دیگر برای هر نخ، Arcکند. زیرا با وجود یک ی مشترک، بخش اعظمی از حافظه را اِشغال میداده

کند و فقط این ارجاع، به اشتراک ی مشترک عمل می، همانند یک ارجاع به دادهArcکپی نخواهدشد. 

 گیرد.شود و مورد تقلید قرار میگذاشته می

 Syncخصوصیت  

دهد( تا به این کار را انجام می Rcکه کند )در حالیسازی میرا پیاده sync، خصوصیت <Arc<Tشی  یک

صورت ای که باید بهی همروند توسط چندین نخ، ایمن است. هر دادهکامپایلر نشان دهد که جهت استفاده

سازی نمایند. یک نوع را پیاده syncها به اشتراک گذاشته شوند، الزم است خصوصیت همزمان میان نخ

T در صورتی ،sync ای به هنگام گذر ارجاعات دهاست که احتمال رقابت دا&T باشد. ها وجود داشتهبین نخ

هستند. همچنین،  syncشناور،  ز، نخ ایمن است. تمام انواع ساده مانند انواع صحیح و ممیT&طور خالصه، به

شوند. هر نوع که تنها ها( توسط انواع ساده ساخته میtupleها، و enumها، structتمامی انواع مرکب )مانند 

 هستند. syncصورت خودکار، کند، بهسازی میرا پیاده syncمل چیزهایی است که شا

 هاارتباط از طریق کانال 

ها انجام ، توسط کانالRustکار در ها در میان آنها، مبادله شود. اینها، با عبور پیامتواند بین نخمی داده

سازند. داده، که دو نخ را به یکدیگر متصل میسویه هستند های یکهای مذکور، شبیه لولهپذیرد. کانالمی

ی انتهایی، از شود. در این کانال، داده بین دو نقطهپردازش می 39(FIFOاول خروج )-صورت اول ورودبه

sender<T>  بهreceiver<T> یابد. هردو، عمومی هستند و نوع جریان میT کنند را جهت انتقال دریافت می

ی کپی از یکسان باشند(. در این مکانیزم، یک نسخه receiverو  senderهای ال)که مطمئنا باید برای کان

ی گردد. بنابراین، نباید از آن براشوند، برای نخ دریافتی ایجاد میهایی که به اشتراک گذاشته میداده

 دهد.میها را نشان ، شِمای کلی ارتباط از طریق کانال19-8های بسیار بزرگ استفاده کرد. تصویر داده

 

 

 

                                                 

39 First In-First Out (FIFO) 
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، برای مجوزهای ارتباطی چند std::sync (mpscمتعلق به  mpscایجاد یک کانال، باید زیرماژول  برای

 استفاده کرد: () channelرود( را بهبود بخشید و سپس، از متد کار میمشتری بهتک-تولیدکننده

 

 

 

، rx (r(( و transmitter، برگرفته از فرستنده )t) txکند. را از نقاط انتهایی ایجاد می tupleیک  این کد،

ایم که نمایند. نشان دادهرا ایفا می Receiverو  Senderترتیب، نقوش ((، بهreceiverبرگرفته از گیرنده )

 که کامپایلر بتواند انواعبیتی را از طریق کانال، ارسال کنیم، اما در صورتی 15قصد داریم اعداد صحیح 

 های نوع نیاز نیست.نویسیی کد استخراج نماید، به حاشیهی کانال را از باقیماندهداده

 هاارسال و دریافت داده 

ی ارسالی از طریق یک کند که داده، تحمیل میRustتوانند از طریق کانال ارسال شوند؟ توابعی می چه

ن ها تضمیترتیب، انتقال ایمن مالکیت میان نخسازی نماید. بدینرا پیاده Sendکانال، باید خصوصیت 

است زیرا  i32 ،Sendتواند نخ کنونی را ترک کند. یک نماید، نمیرا اجرا نمی Sendای که گردد. دادهمی

 توان یک کپی ایجاد نمود:می

 

 

 ها: شِمای کلی ارتباط از طریق کانال19-8شکل 

use std::thread; 

use std::sync::mpsc::channel; 

use std::sync::mpsc::{Sender, Receiver}; 

fn main()  
{ 

let (tx, rx): (Sender<i32>, Receiver<i32>) = channel(); 

} 
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ی ، نمونه()tx.send(10).unwrapشود. یک راه بهتر جهت نوشتن ، داخل بستار منتقل میtx جا،در این

 زیر است:

 

 گردد.نماید که در صورت وجود مشکل، یک پیام ارسال میکد تضمین می این

() send، ( را 19شود. این تابع، یک پیام )در این مثال، یک مقدار داده معادل توسط نخ فرزند اجرا می

پذیرد. پیامی را از کانال، ، توسط نخ والد انجام می() recvنماید. کند و قفل نمیبندی میدر کانال، صف

کند )اگر الزم است که این کد را در دریافت کرده و در صورت عدم وجود پیام، نخ کنونی را مسدود می

داد نمایید، انساستفاده کنید(. اگر مقدار دریافتی را پردازش نمی () try_rcvمُد غیرانسدادی اجرا نمایید، از 

 انجام شود. ;()let_ = rx.recvصورت واند بهتمذکور می

fn main()  
{ 

let (tx, rx) = channel(); 

thread::spawn(move|| { 

tx.send(10).unwrap(); 

}); 

let res = rx.recv().unwrap(); 

println!("{:?}", res); 

} 

 است Sendیک  i32: 11-8شکل 

tx.send(10).ok().expect("Unable to send message") 
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یا یک خطای  Ok (value)تواند نوع گردانند که میرا بازمی Result، یک () recvو  () send عملیات

Err شود، زیرا در حالت جا، کنترل خطای کامل حذف میباشد. در اینErr .کانال، دیگر کار نخواهدکرد ،

 است که شکست بخورد )دچار پانیک شود( و متوقف گردد.حالت، برای نخ بهتر از آن این

ن و پس از آ را اجرا کردهی طوالنی یک نخ فرزند را، که یک محاسبه نتوایک سناریوی کلی، می در

 کند، ایجاد نمود:نتیجه را در نخ والد دریافت می

 

 

 

 

 

 

 

 

use std::thread; 

use std::sync::mpsc::channel; 

fn main()  
{ 

let (tx, rx) = channel(); 
thread::spawn(move|| { 

let result = some_expensive_computation(); 

tx.send(result).ok().expect("Unable to send message"); 

}); 

some_other_expensive_computation(); 

let result = rx.recv(); 

println!("{:?}", result); 

} 

fn some_expensive_computation() -> i32 { 1 } 

fn some_other_expensive_computation() { } 

 : سناریوی نمونه جهت تولید نخ فرزند15-8شکل 
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شود. طبق کد مذکور، کانال، در یک تابع الگوی کد برازنده، در قطعه کد زیر نشان داده می یک

make_chan () د:گردانی دریافتی پایانی را برای فراخوانی کد، بازمیشود. این تابع، نقطهایجاد می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباطات همزمان و غیرهمزمان 

کند. ایم، غیرهمزمان است؛ یعنی، کد در حال اجرا را مسدود نمیکانال ارسالی که تاکنون استفاده کرده نوع

، است که اگر بافر داخلی آن پُر شود، sync_channelدارای یک نوع کانال همزمان، به نام  Rustهمچنین، 

send () را آغاز کند(. در کد زیر، این نوع از ماند تا نخ والد، دریافت داده نماید )منتظر میرا مسدود می

 گردد:، از طریق کانال استفاده میMsgملقب به  structکانال، جهت ارسال یک مقدار از 

use std::sync::mpsc::channel; 

use std::sync::mpsc::Receiver; 

fn make_chan() -> Receiver<i32>  

{ 

let (tx, rx) = channel(); 

tx.send(7).unwrap(); 

rx 

} 

fn main()  
{ 

let rx = make_chan(); 

if let Some(msg) = rx.recv().ok()  

{ 

println!("received message {}", msg); 

}; 

} 

 جهت تولید نخ فرزند  () make_chan: استفاده از تابع 11-8شکل 
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use std::sync::mpsc::sync_channel; 

use std::thread; 

type TokenType = i32; 

struct Msg  
{ 

typ: TokenType, 

val: String, 

} 

fn main()  
{ 

let (tx, rx) = sync_channel(1); // buffer size 1 

tx.send(Msg {typ: 42, val: "Rust is cool".to_string()}).unwrap(); 

println!("message 1 is sent"); 

thread::spawn(move|| { 

tx.send(Msg {typ: 43, val: "Rust is still cool".to_string()}). 

unwrap(); 

println!("message 2 is sent"); 

}); 

println!("Waiting for 3 seconds ..."); 

thread::sleep_ms(3000); 

if let Some(msg) = rx.recv().ok()  
{ 

println!("received message of type {} and val {}", msg.typ,  
msg.val); 

}; 

if let Some(msg) = rx.recv().ok()  
{ 

println!("received second message of type {} and val {}", msg. 

typ, msg.val); 

}; 

} 

 : کانال همزمان13-8شکل 
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 شود.ثانیه، خروجی مطلوب چاپ می 1شود، پس از مشاهده می 13-8که در تصویر  گونههمان

تواند ارسال شود که بافر، با دریافت پیام دهد که پیام دوم فقط زمانی میوضوح نشان میمثال، به این

 نخست، خالی گردد.

 بندیجمع 

را مورد مطالعه قرار دادیم؛ در این راستا، چگونگی ایجاد آنها،  Rustهای سبُک نخ در این فصل، پردازش

 ه از طریق کانال بررسی گردیدند.چگونگی امکان اشتراک داده، و چگونگی گذر داد
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 نویسی در مرزها: برنامه3فصل 
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 مقدمه 

را توسط پارامترهای خط فرمان  Rustی توان یک برنامهاین فصل، بررسی خواهیم کرد که چگونه می در

هایی خواهیم بود که طی آنها باید ایمنی مرزها را رها نماییم؛ مانند آغاز کرد. سپس، به دنبال وضعیت

، خطرات ناشی از Rustنماییم که چگونه کنیم. همچنین بررسی میتعامل پیدا می Cهای که با برنامهوقتی

 میاحث زیر در این فصل مورد مطالعه قرار خواهندگرفت:سازد. چنین اقداماتی را کمینه می

 های برنامهآرگومان 

 کد ناامن 

 گرهای خاماشاره 

  تعامل باC 

 درج کد اسمبلی 

  فراخوانیRust هااز سایر زبان 

 های برنامهآرگومان 

ی آغاز آسان است. تنها کافی است از پارامترهای برنامه برنامه از خط فرمان در نقطه خواندن، Rustدر 

 گردآوری کرد: Stringتوان این پارامترها را در یک بردار استفاده شود. می ()std::env::argsمتد 

 

 

 

 

 

 

 فرمت زیر فرابخوانید: بابرنامه را 

  :ویندوزrs_filename arg1 arg2 

  در لینوکس و یاMac OS X :./rs_filename arg1 arg2 

use std::env; 
fn main()  
{ 

let args: Vec<String> = env::args().collect(); 

println!("The program's name is: {}", args[0]); 
for arg in args.iter()  
{ 

println!("Next argument is: {}", arg) 

} 

println!("I got {:?} arguments:", args.len() - 1); 

for n in 1..args.len()  
{ 

println!("The {}th argument is {}", n, args[n]); 

} 

} 
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کنیم و در خط فرمان، دستور ذخیره می ArgsMethod.rs_1عنوان مثال، کد فوق را در فایل به

1_ArgsMethod Merlin Gandalf Sauran کنیم:را اجرا می 

 

توان از طریق های بعدی، پارامترهای خط فرمان هستند. میاست. آرگومان arg[0] نام برنامه،

ی اندیس، عملیات تکرار را انجام داد. تعداد پارامترها، با استفاده از وسیلهها یا دسترسی به آنها بهآرگومان

 آید.دست میبه args.len () – 1دستور 

استفاده  docoptو یا  getoptsملقب به  crate ، ازflagsو  Optionsتر توسط ی پیچیدهتجزیه برای

 .شودمی

 گرداند:عامل را بازمی، متغیرهای محیطی سیستم()env::vars، اکنون

 

 

 

 

 ها از خط فرمانجهت وارد نمودن آرگومان () args: استفاده از متد 1-6شکل 

let osvars = env::vars(); 

for (key, value) in osvars  
{ 

println!("{}: {}", key, value); 

} 

 عاملجهت نمایش متغیرهای محیطی سیستم () vars: استفاده از متد 5-6شکل 
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 کد ناامن 

این  نماید.صورت امن رفتار میتواند تضمین کند که کد، بهنمی Rustوجود دارد که حتی کامپایلر  شرایطی

 تواند در سناریوهای زیر رخ دهد:وضعیت می

 که باید در مقابله با وقتی“metal” دیم.افزار را ببنها، و سختعامل، پردازندهبرنامه بنویسیم، سیستم 

 که بخواهیم با همان میزان از کنترلی که در زمانیC .وجود دارد، کار کنیم 

 که اجرای بخشی از برنامه را به زبان ناامنی، مانند وقتیC.واگذار نماییم ، 

 که بخواهیم زبان اسمبلی را درج کنیم.زمانی 

Rust، دهد تا برای سناریوهای فوق، کد بنویسیم، اما باید این کد به ظاهر خطرناک را ه ما اجازه میب

 محصور کنیم: unsafeدر یک بلوک 

 

 

 ندهد که ناامنی، به بیرو، به کامپایلر قول میunsafeنویس اختیار تام خواهدداشت. بلوک برنامه اکنون،

شوند، بررسی گذاری میعالمت unsafeعنوان از بلوک نشت نخواهدکرد. کامپایلر، نواحی کد را، که به

عمل خواهدآورد. اما، شماری از قوانین کاری ممانعت بهصورت، از امکان دستخواهدکرد. در غیراین

 مرتبط به سیستم مالکیت، وجود خواهندداشت.

شوند. اگر مشکلی رخ دهد، خوبی ایزوله میروشن این روش آن است که نواحی دارای مشکل، به مزیت

 1درصد آن، امن و  66شده است. داشتن کدی که زدهدانیم که منشا آنها تنها از نواحی کد عالمتمی

ند کد درصد آن ناامن است )همان 199تر از داشتن کدی است که درصد آن، ناامن است، بسیار راحت

 (.Cدر 

 شوند:انجام پذیرند، مشاهده می unsafeتوانند در یک بلوک در ادامه، کارهایی که می

 خصوص با گرهای خام، بهکار با اشارهdereference نمودن آنها 

 ( فراخوانی تابعی به زبان دیگر، از طریق یک واسط تابع خارجیFFI)31 

 درج کد اسمبلی 

                                                 

31 Foreign Function Interface (FFI) 

unsafe  
{ 

// possibly dangerous code 

} 
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  استفاده ازstd::mem::transmute ی بیتی. در ادامه، مثالی از این کاربرد جهت تبدیل انواع ساده

 گردد:ها تبدیل میای از بایتشود که طی آن، یک رشته به تکهمشاهده می

 

 

 

 

 

 unsafeعنوان را، که مجری این عملیات خطرناک هستند و به unsafeتواند توابع می unsafeبلوک  یک

fn dangerous {} شوند، نیز فرابخواند.عالمت زده می 

)که شامل توابعی جهت کار با حافظه در سطح پایین است(  std::mem، استفاده از ماژول unsafeکد  در

 گرهای خام است( رواج دارد.)که حاوی توابعی جهت کار با اشاره std::ptrو ماژول 

استفاده شود تا در زمان اجرا، بررسی  unsafeدر کد  !assertشود که به کرّات از عبارت می توصیه

نمودن یک  dereferenceعنوان مثال، پیش از پذیرد یا خیر. بهم میرود، انجاچه انتظار مینماید که آیا آن

را فرابخوانید تا اطمینان حاصل  ;assert! (!ptr.is_null())از یک منشا ناشناس، همیشه  ptrگر خام اشاره

 کند.ی معتبر اشاره میگر، به یک مکان حافظهنمایید که اشاره

use std::mem; 
fn main()  
{ 

let v: &[u8] = unsafe  
{ 

mem::transmute("Gandalf") 

}; 

println!("{:?}", v); 

} 

 unsafeدر بلوک  () transmute: استفاده از متد 1-6شکل 
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 گرهای خاماشاره 

گرهای خام، را گرها، به نام اشارهکارگیری نوع جدیدی از اشارهامکان به unsafe ،Rustهای کد بلوک در

شده گرها، هیچ امنیت داخلی وجود ندارد و باید با آنها با همان آزادی تعبیهآورد. برای این اشارهفراهم می

 کار کرد: Cگرهای برای اشاره

 *const Tگر یک متغیر تغییرپذیر یا نوع : برای اشارهT شود.استفاده می 

 *mut Tرود.کار میگر تغییرپذیر بهعنوان یک اشاره: به 

زاد گردد. صورت دستی آی نامعتبر اشاره کنند و منبع حافظه باید بهتوانند به حافظهگرها میاشاره این

، داردای که به آن اشاره صورت غیرعمدی، پس از آزادسازی حافظهتواند بهگر خام مییعنی، یک اشاره

گرهای خام تغییرپذیر، دسترسی غیرانحصاری دارند. عالوه، چندین نخ همروند، به اشارهاستفاده شود. به

که از مضامین مطمئن نیستیم )حداقل تضمین الزم را از جانب کامپایلر جهت تایید اعتبار دلیل آنبه

واند منجر به شکست و خرابی برنامه تگر خام مینمودن یک اشاره dereferenceمضمون در اختیار نداریم(، 

 شود.

 انجام پذیرد: unsafeتواند فقط داخل یک بلوک گر خام مینمودن یک اشاره dereference روی،از همین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

let p_raw: *const u32 = &10; 

// let n = *p_raw; // compiler error! 

unsafe  
{ 

let n = *p_raw; 

println!("{}", n); // prints 10 

} 
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عنوان ، به&صورت ضمنی یا صریح، توسط صورت امن، خارج از ارجاع، بهگرهای خام را بهاشاره توانمی

*const :ایجاد نمود 

 

 

)آدرس یک مرجع(  *&گر خام به یک مرجع، که باید از طریق یک عملگر تبدیل یک اشاره وجود،با این

 انجام شود: unsafeصورت پذیرد، باید داخل یک بلوک 

 

 

 

عنوان گرهای هوشمندتر دیگر نیز مفید واقع شوند. بهتوانند به هنگام توصیف اشارهمی گرهای خاماشاره

 روند.کار میبه Arcو  Rcگر مثال، جهت اجرای انواع اشاره

 Cتعامل با  

)به جای نوشتن تمامی موارد  C، گاهی، محول نمودن پردازش به روند )روتین( Cبنابر کاربردپذیری وسیع 

 تواند مفید باشد.( میRustدر 

 unsafeگرهای خام در بلوک ی اشاره: استفاده3-6شکل 

let gr: f32 = 1.618; 

let p_imm: *const f32 = &gr as *const f32; // explicit cast 

let mut m: f32 = 3.14; 

let p_mut: *mut f32 = &mut m; // implicit cast 

unsafe  
{ 

let ref_imm: &f32 = &*p_imm; 

let ref_mut: &mut f32 = &mut *p_mut; 

} 



 

 

511 

 

مورد باید فراخواند. این Cی استاندارد ، از کتابخانهlibcملقب به  crateنام توابع را با استفاده از  توانمی

 شود:ده میقرار گیرد. بنابراین، از کد زیر استفا Cargoدر اختیار 

 

 توان آنها را همانند زیر، گردآوری کرد:، میCوارد نمودن توابع و انواع  برای

 

استفاده ی آنها ، جهت قابل دسترس ساختن همه;*:libc، مانند * 35توان از یک ویلدکاردمی متناوبا،

 کرد.

 std::ffiاستفاده کرد، که از طریق ماژول  FFIتوان از ، میRustها( از طریق )یا سایر زبان Cکار با  برای

 یابی است.قابل دست

خواند و طی آن، تابع را فرامی Rustی را جهت چاپ یک رشته Cشود که مثالی مشاهده می در ادامه،

 دهد:قرار می Cدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

35 Wildcard 

#![feature(libc)] 

extern crate libc; 

use libc::{c_void, size_t, malloc, free}; 

#![feature(libc)] 

extern crate libc; 

use libc::puts; 

use std::ffi::CString; 

fn main()  
{ 

let sentence = "Merlin is the greatest magician!"; 

let to_print = CString::new(sentence).unwrap(); 

unsafe  

{ 

puts(to_print.as_ptr()); 

} 

} 
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ی رشته Cلید خواهدکرد که با تو ( را9، یک رشته )منتهی به یک بایت CStringمتعلق به  () new متد

Rust سازگار است. متد ،as_ptr ()ی گر را به رشته، یک اشارهC گرداند.مذکور بازمی 

شود(، موقتا الزم است تا امکان استفاده از )که صفت دروازه نیز نامیده می [feature(libc)]!#صفت 

libc  را مقدور سازد. این صفت، از طریق کانالBeta متعلق به Rust از کار نخواهدکرد. بنابراین، باید 

 استفاده کرد. Rust متعلق به Nightlyی نسخه کامپایلر

 Cی استفاده از یک کتابخانه 

، عملیات مبنایی numملقب به  crateهای یک عدد پیچیده را محاسبه کنیم. اهیم تانژانتبخو فرض کنید

 ctanfشناسد. بنابراین، باید تابع نمی tangantsدهد، اما برنامه هنوز تابع را روی اعداد پیچیده پیشنهاد می

 است، فرابخوانیم: Cشده در سازیای از توابع ریاضی پیاده، که مجموعهCمتعلق به  libmی را از کتابخانه

 

 

 

 

 libc: استفاده از 1-6شکل 
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نشان  {?:}ی خواهیم یک عدد را به فرمت یک رشتهالزم است، زیرا می [derive(Debug)]# صفت

را با فراخوانی  zکه خواهیم پس از آناست، زیرا میضروری  [derive(Copy, Clone)]#دهیم. وجود صفت 

#[repr(C)] 

#[derive(Copy, Clone)] 

#[derive(Debug)] 

struct Complex  
{ 

re: f32, 

im: f32, 

} 

#[link(name = "m")] 

extern  
{ 

fn ctanf(z: Complex) -> Complex; 

} 

fn tan(z: Complex) -> Complex  
{ 

unsafe { ctanf(z) } 

} 

fn main()  
{ 

let z = Complex { re: -1., im: 1. }; // z is -1 + i 

let z_tan = tan(z); 

println!("the tangens of {:?} is {:?}", z, z_tan); 

} 

 C: فراخوانی تابع 7-6شکل 
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ctanf(z) ر ورا در دست آن ،منتقل کردیمprintln!  تابع  .کنیماستفاده#[repr(C)] مجددا کامپایلر را مطمئن ،

را با همان  structگوید که می rustcشود، تابع امن خارجی است و به اعطا می Cسازد که نوعی که به می

 ایجاد کند. Cعنوان الیه، به

فهرست شوند. کامپایلر  {} externخواهیم استفاده کنیم، باید در یک بلوک که می Cتوابع  امضاهای

ت دقت مشخص کنیم تا تخصیصاهتواند این امضاها را بررسی کند. بنابراین، مهم است که آنها را بنمی

 Cروند، توسط تواند متغیرهای عمومی را که انتظار میصحیح، در زمان اجرا ایجاد شوند. این بلوک می

عنوان عالمت زده شوند؛ به static mutیا  staticعنوان استفاده شوند. آنها باید به Rustاعالن نمایند تا در 

 .static mut version: libc::c_intمثال، 

را پیوند دهد. این  libmی آغاز گردد تا کتابخانه [link(name=”m”)]#باید با یک صفت  extern بلوک

 ی اصلی متصل شود و در نتیجه، نمادهای کتابخانه تجزیه گردند.دهد تا به کتابخانهدستور می rustcکد، به 

ین بلوک، داخل یک تابع ا انجام پذیرد. {} unsafeخود، باید داخل یک بلوک  ،Cفراخوانی 

ترتیب، این شود. بدینکند، محصور میاستفاده می Rust، که تنها از انواع tan (z)ی دهندهپوشش

خصوص، )به Cو  Rustو مکالمات انواع میان انواع  unsafeهای تواند با اختفای فراخوانیدهنده میپوشش

 شود.عنوان یک رابط امن درنظر گرفته(، بهCگرهای اشاره

 درج کد اسمبلی 

ندرت اتفاق بیفتد، اما شرایطی وجود دارد که جاسازی کرد. این امر باید به Rustکد اسمبلی را در  توانمی

ا که باید به باالترین حد کارایی یعنوان مثال، وقتیکارگیری روش مذکور مفید خواهدبود؛ بهطی آن، به

 و احتماال پایداری آن کاهشکار، قابل حمل بودن کد اینیابید. اگرچه،با انجام کنترل سط پایین دست

 چه که بنوانید بنویسید، تولید خواهدکرد.، کد اسمبلی بهتری را از آنRustیابد. احتماال کامپایلر می

در تابع  bعنوان مثال، در کد زیر، مقدار کند. بهکار می !asmمذکور، با استفاده از ماکروی  مکانیزم

subtract گردد:طریق فراخوانی کد اسمبلی، محاسبه می، از 
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شود و در این مثال، استفاده کرد، که یک ویژگی مدخل نیز نامیده می !asmتوان تنها از می

#![feature(asm)] .است 

شوند. نخستین پارامتر، از یکدیگر جدا می :حاوی شماری از پارامترها است که توسط  ،asmماکروی 

الگوی اسمبلی است که حاوی کد اسمبلی در قالب یک رشته است. سپس، عملوندهای خروجی و ورودی 

 قرار دارند.

#![feature(asm)] 

fn subtract(a: i32, b: i32) -> i32  
{ 

let sub: i32; 

unsafe  
{ 

asm!("sub $2, $1; mov $1, $0" 

: "=r"(sub) 

: "r"(a), "r"(b) 
); 

} 

sub 

} 

fn main()  
{ 

println!("{}", subtract(42, 7)); 

} 

 Rust: درج کد اسمبلی در 6-6شکل 
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 cfgعنوان نمونه، صفت شود، نشان داد؛ بهی کد اسمبلی را، که منجر به اجرا میتوان نوع پردازندهمی

 آن: target_archو مقدار 

 

 یر.اید یا خکامپایلر بررسی خواهدکرد که آیا کد اسمبلی معتبری را برای آن مشخص کرده سپس،

 هااز سایر زبان Rustفراخوانی  

 Rustی را فرابخواند، فراخوانی شود. اگرچه، کتابخانه Cتواند از هر زبان دیگری که بتواند می Rustکد  یک

است که باید فراخوانی شود، باید  Rust، تابعی از rustfn1باشد. وقتی  crate ،dylibباید دارای مقدار نوع 

 صورت زیر اعالن نمود:آن را به

 

 ترکه پیوند، راحتنحویرود تا نام تابع را ساده نگه دارد، بهکار میبه [no_mangle]# در این مثال،

 کند.، به خارج استخراج میC، توسط قرارداد فراخوانی Cصورت پذیرد. 

 بندیجمع 

شوند، نشان داده شد. سپس، قلمروی ی پردازش پارامترهایی که از خط فرمان خوانده میدر این فصل، نحوه

ی فراخوانی توابع های ناامن به آن اشاره دارند، مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، نحوهگرناامن، که اشاره

C  ازRust ی فراخوانی توابع و نحوهRust ها، مورد بررسی قرار گرفتند.از سایر زبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

#[cfg(any(target_arch = "x86", target_arch = "x86_64"))] 

#[no_mangle] 

pub extern "C" fn rustfn1() { } 



 

 

516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

539 

 

 

[1] I. Balbaert, “Rust Essential,” Packet Publishing Ltd, Birmingham UK, May 2015. 

[2] J. Blandy, “Why Rust,” O’Reilly, United Stated of America, Sep 2015. 

[3] Rust-lang, “The Rust Programming Language,” 1st Edition, https://www.rust-

lang.org/en-US/. 

[4] Rust-Lang, “The Rust Programming Language,” 2nd Edition, https://www.rust-

lang.org/en-US/. 

[5] “Rust by Example,” https://rustbyexample.com/print.html. 

[6] J. Getreu, “Embedded System Security with Rust,” May 2016. 

[7] J. Blandy, “Programming Rust,” O’Reilly, United Stated of America, Mar 2016. 

[8] M. A. Murphy, “Rust Programming: Creating a Phoronix Reader Application,” 

GitBook. 

 

 

 

 

 

https://www.rust-lang.org/en-US/
https://www.rust-lang.org/en-US/
https://www.rust-lang.org/en-US/
https://www.rust-lang.org/en-US/
https://rustbyexample.com/print.html

