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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

WSTĘP I ZARYS HISTORYCZNY
Prapoczątki radare2 sięgają programu radare, którego pierwsza 
publiczna wersja 0.1.0 została wydana 12 lutego 2006 r. przez pro-
gramistę legitymującego się pseudonimem pancake – skądinąd 
znanego przed laty w środowisku NetBSD jako aktywny kontry-
butor i maintainer paczek w pkgsrc. Pierwotnym zamysłem autora 
było napisanie edytora heksadecymalnego do odzyskiwania da-
nych z utraconych plików na partycjach HFS+ (jest to format opra-
cowany przez firmę Apple i wdrożony w Mac OS 8.1,rozwijany do 
dzisiaj w kolejnych generacjach produktów bazujących na jądrze 
Darwin). W 2006 r. rozpoczęto proces przepisywania projektu od 
nowa i nazwano go radare2.

W ten sposób oryginalne radare zostało de facto zarzucone 
w okolicy 2010 r., a radare2 przyjęło za swój cel wytworzenie szablo-
nów ogólnego przeznaczenia w zastosowaniu inżynierii wstecznej, 
a w szczególności:

 Ű deasemblację (i asemblację) możliwie szerokiego spektrum archi-
tektur sprzętowych,

 Ű oferowanie natywnego debuggera i integrację z zewnętrznymi 
debuggerami (GDB, WinDbg itp.),

 Ű analizowanie i odzyskiwanie danych na partycjach,
 Ű wystawianie interfejsów do bindingów w różnych językach 

programowania,
 Ű opcję pracy w trybie JSON, do łatwego opakowywania przez ze-

wnętrzne programy w trybie przekierowania standardowych de-
skryptorów wejścia i wyjścia,

 Ű wizualizację postaci danych o możliwie szerokiej różnorodności 
formatów,

 Ű mechanizmy do zespołowej równoległej pracy z danymi za po-
średnictwem interfejsu WWW.

WIDOK NA RADARE2 Z LOTU PTAKA
Program radare2, tak jak przedstawiono na Rysunku 1, składa się z 11 
programów oraz 21 bibliotek.

Rysunek 1. Programy i biblioteki radare2

W tym miejscu warto się zatrzymać i przybliżyć, że radare2 wykorzy-
stuje m.in. trzy kluczowe biblioteki: sdb, sflib oraz capstone. Przedsta-
wimy poniżej dwie pierwsze, a ostatniej z nich poświęcimy osobny 
podrozdział.

sdb (String DataBase) jest autorską bazą danych typu NoSQL 
o architekturze klucz-wartość, zaprojektowaną przez pancake i służącą 
do przechowywania różnych typów danych, które są reprezentowane  
wewnętrznie jako napis zakończony znakiem ‘\0’ (ang. null-terminated 

radare2 – środowisko  
do inżynierii wstecznej
Capstone: fundament do deasemblacji

Środowisko narzędzi składających się na radare2 (w skrócie zwane r2) może słu-
żyć niemal do wszystkiego: od przeglądu plików i katalogów do służenia za kalku-
lator. Jednakże zasadniczym celem r2 jest zdefiniowanie zbioru gotowych bibliotek 
i programów do reverse engineeringu. Od początku projektowi przyświecała idea 
systemu UNIX, a więc modelowania minimalistycznych programów o jasno zdefi-
niowanym i jednym zadaniu do wykonania w sposób poprawny. Dzięki otwartości 
środowiska developerów na przenośność kodu na wszystkie popularne platfor-
my (BSD, Haiku, Linux, Mac OS X, Solaris, Windows itp.) i szeroki wachlarz obsłu-
giwanych formatów danych framework ten znajduje liczne zastosowanie wśród 
szerokiej rzeszy programistów. W niniejszym artykule przyjrzymy się programowi 
w wersji 0.9.9. Rzucimy również okiem na Capstone – framework do deasemblacji 
kodu maszynowego.
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