
- 

 

SSRF - השרת כסוכן כפול 

 אלי קרמינצ'וקר מאת

 

 הקדמה

אינה חדשה והוצגה כבר למעלה מעשור. אולם, עם הזינוק  Server Side Request Forgery (SSRF)פגיעות 

יים במהותם, כגון מסדי נתוני, שרתי מטמון ועוד, -Webבשירותים שאינם  HTTPבשימוש בפרוטוקול 

בנוסף לעלייה בשימוש בשירותי ענן, הפגיעות הפכה לקריטית וניצולה יכול להוביל להשלכות חמורות על 

במאמר זה אסקור את הפגיעות, ניצולים אפשריים שלה  שרת האפליקציה והרשת הפנימית של ארגונים.

 ואת הקושי שבהגנה מפניה.

 
 רקע

SSRF  הוא וקטור תקיפה שיכול להתבטא בניצולים מגוונים, אולם הבסיס הוא זהה: יכולתו של תוקף לגרום

אל יעדים בשליטתו. בשל כך, שמה של ההתקפה מדגיש  לא מבוקרותלאפליקציה לבצע בקשות רשתיות 

 כי מדובר בבקשה מזוייפת מטעם השרת, כיוון שלמעשה מי ששולט בה הוא התוקף.

של היעד אליו מעוניין  URLידי שליחת קלט בפורמט -לרוב על ל את האפליקציה הפגיעההתוקף מנצ

שמבצע פנייה רשתית אל אותו  של האפליקציה התוקף שהאפליקציה תפנה. קלט זה מועבר אל צד שרת

. מכיוון שמדובר באפליקצית מתבצעת תקשורת מטעם האפליקציה אל יעד שהתוקף בחר, היעד. כלומר

Web לרוב הפנייה תתבצע בפרוטוקול ,HTTPידי -. אולם, גם פרוטוקולים אחרים אשר נתמכים על

 הספרייה האחראית בצד השרת לביצוע הבקשה יכולים להיות משומשים כפי שיוצג בהמשך.

 

 [vulnerability-forgery-request-side-server/articles/blog/com.acunetix.www://https: מקור] 

https://www.acunetix.com/blog/articles/server-side-request-forgery-vulnerability
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ועד להרצת קוד בצד השרת. אך הפוטנציאל  בסיסי XSS-ניצול הפגיעות יכול להתבטא באופנים רבים, מ

רשתיים שאינם חשופים לאינטרנט ובכך למעשה -האמיתי של הניצול טמון ביכולת לתקשר עם רכיבי פנים

 .הרשת הפנימית עומקלהפוך את האפליקציה הפגיעה למעין פרוקסי אל 

לקבוע תמונת פרופיל  נדמה פיצ'ר שמאפשר למשתמשיה של אפליקציה ,נראה קוד פגיעאיך  להמחישכדי 

נבחן את הפונקציה בצד השרת שאחראית על ביצוע פעולת משיכת  ידי קישור לקובץ תמונה ברשת.-על

 התמונה:

 

מצד המשתמש אל הפונקציה  URL" מועבר image_urlכפי שניתן לראות, באמצעות הפרמטר "

file_get_contents  שמבצעת פנייה אל היעד ומושכת את הקובץ. ניתן לראות כי אין בקרה על הקלט

המתקבל. משתמש  ליגיטמי יזין כתובת לתמונה כלשהי ברשת החיצונית, אולם תוקף אשר זיהה כי 

ולקבל גישה אל  721.0.0.7האפליקציה פגיעה, יוכל לנצל לרעה את הפיצ'יר ולהזין כתובת פנימית כגון 

 או לפנות אל רכיבים אחרים ברשת ותרחישים נוספים שנסקור בהמשך. קבצי השרת 

שנשלחות מתוך האפליקציה. הוא אינו יכול לשלוט  HTTP-התוקף מוגבל בשליטתו על בקשות העם זאת, 

ולא על גוף הבקשה. למעשה הוא מוגבל רק  headers-( של הבקשה, לא על הmethodעל השיטה )

 שלו. payload-השונים על מנת להרכיב את ה URL-לרכיבי ה

 

 [Identifier_Resource_Uniform/wiki/org.wikipedia.en://https]מקור: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
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 פרוטוקלים ניצול

. כלומר, גישה לנקודות HTTPכיוון שמדובר בפגיעות אפליקטיבית, לרוב, הפגיעות תנוצל על גבי פרוטוקול 

אחרים. אולם,  HTTPיות שאינן חשופות לרשת החיצונית או תקשורת עם שירותים מבוססי -Webקצה 

( URL schemeמאפשרת שליטה על הפורוטוקול בו מועבר המידע באמצעות הסכמה ) URLכתובת 

והספריות בצד השרת אשר נעשה בהן שימוש ליצירת בקשות רשת בשפות השונות תומכות בפרוטוקולים 

 , מה שמרחיב את וקטור התקיפה באופן משמעותי.HTTP-נוספים פרט ל

ידי -( נתמכים עלphar)וסכמות שאינן פרוטוקול כגון  ניתן לראות בטבלה מתחת, כמה פרוטוקולים

 כברירת מחדל. בנוסף לכך, בחלק מהשפות ניתן להגדיר תמיכה בפרוטוקולים נוספים. הסיפריות השונות 

 Python (urllib) PHP Perl (LWP) Ruby ASP.NET JAVA 

HTTP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

HTTPS  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

file ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

data ✓ ✓     

FTP  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FTPS  ✓     

gopher   ✓    

LDAP    ✓   

LDAPS    ✓   

glob  ✓     

local_file ✓      

mailto   ✓ ✓   

news   ✓    

phar  ✓     

php  ✓     

bzip2  ✓     

zlib  ✓     

CPAN   ✓    
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 GOPHERמקרה מבחן 

פרוטוקול תקשורת  זהו. Gopherהדוגמא המובהקת לפרוטוקול שניתן לניצול באופנים רבים הוא פרוטוקול 

לקראת סוף  נזנחאולם  7997לחיפוש ואחזור מסמכים באינטרנט שפותח באוניברסיטת מיניסוטה בשנת 

 ידי מספר סיפריות.-. עם זאת, הוא עדיין נתמך עלשנות התשעים

מבנה הפרוטוקול מאפשר למעשה שליטה מלאה על המידע שמועבר מהבית הראשון ועד האחרון, להזינו 

-. זה למעשה משחרר את התוקף מכל מגבלה שנכפתה עליו עלURL-דד אל חלק הנתיב של הבאופן מקו

 .URL-ידי פורמט ה

פנימי שמקבל  APIוכן מצא כי ישנו שרת  SSRF-לצורך הדוגמא, נניח והתוקף מצא אפליקציה פגיעה ל

. כפי שציינתי, במצב רגיל לתוקף אין שליטה על השיטה וגוף הבקשה של POSTבשיטת  HTTPבקשות 

HTTP  כאשר הוא מוגבל לפורמט שלURL אולם, אם למזלו של התוקף האפליקציה מבוססת .Perl 

, אז התוקף יכול לבנות בקשת Gopherהתומכת בפרוקטול  LWPומשתמשת בספריית ברירת המחדל 

HTTP תחילה על התוקף לבנות  טה וגם על גוף הבקשה )וההאדרים כמובן(.מלאה ובכך לשלוט גם על השי

 הפנימי, לדוגמא: API-אותה הוא רוצה לשלוח לשרת ה HTTP-את בקשת ה

POST /api/v1/update_password/ HTTP/1.1 

Host: internal.server:8080 

Content-Length: 40 

 

{"employee_id":1, "new_pass":"hacked"} 

. הפרוטוקול מחייב להזין URL-של ה path-( ולהזינו אל תוך הURL encodingקודד את המידע )כעת עליו ל

 :כךהסופי יראה  payload-( כך שהunderscoreתחתון )-את המידע לאחר קו

gopher://internal.server:8080/_POST%20%2Fapi%2Fv1%2Fupdate_password%2F%2

0HTTP%2F1.1%0D%0AHost%3A%20internal.server%0D%0AContent-

Length%3A%2040%0D%0A%0D%0A%7B%22employee_id%22%3A1%2C%20%22new_pass%22%3

A%22hacked%22%7D%0D%0A 

( נקלטת בצד השרת Gopher-)התומך ב cURLעות לצורך ההמחשה, ניתן לראות כיצד פנייה באמצ

 :תקינה לחלוטין HTTPכבקשת 

 

 הקלט בצד השרת:
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 שירותי ענן

היא השימוש הנרחב  SSRFשל התקפת  הפרופילכפי שצויין, אחת משתי הסיבות העיקריות לעליית 

 701נחשף מידע של  2079בשירותי ענן באיחסון אפליקציות. באחת ההתקפות הכי מדוברות של שנת 

האמריקאית באמצעות השתלטות על אחד השרתים בענן  Capital Oneמיליון לקוחות של חברת האשראי 

 .SSRFעליו היו מאוחסנים נתוני החברה. כל זה התאפשר באמצעות ניצול ראשוני של פגיעות  AWS-ה

)שרת או  instanceפנימי לכל  APIבכל שירות ענן, בין אם מדובר באמזון, מייקרוסופט, גוגל ועוד, יש 

קבועה וידועה  IPהמאוחסן על כתובת  Instance Meta Data Service (IMDS)מכונה על גבי הענן( שנקרא 

מראש. מטרת השירות הוא לספק מידע על השרת כגון שם השרת, כתובות, טוקני הזדהות ועוד, בעיקר 

 לצורך אוטומציה של ניהול תהליכים פנימיים.

 ספק שם Metadataשרת  כתובת

http://169.254.169.254 Amazon AWS, Google GCP, Digital Ocean, 

Microsoft Azure, OpenStack 

http://100.100.100.200 Alibaba Cloud 

http://192.0.0.192 Oracle Cloud 

( שיש להם הרשאות על IAM rolesהוא שמות התפקידים ) API-ידי ה-מידע נוסף וקריטי שמסופק על

על שרת  SSRFהשרת בנוסף למפתחות הזדהות זמניים לתפקידים אלו. במצב בו תוקף מצא פגיעות 

אשר אינו נגיש מחוץ  metadata service-המאוחסן על ענן, יש באפשרותו להפנות בקשות אל שירות ה

לרשת הפנימית ויושב על טווח כתובת פנימי, ובכך לדלות ממנו מידע רגיש שעלול להוביל להשתלטות 

 .cloud instance-מלאה על השרת ובמקרים מסויים על כלל ה
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 AWSלצורך הדוגמא, נדמה תסריט תקיפה בסיסי של אפליקציה המאוחסנת בשירות הענן של אמזון 

הענן הנפוץ ביותר כיום. באפליקציה ישנה אפשרות לכל משתמש לקבוע עבור עצמו תמונת  שהוא שירות

 :ידי קישור לכל תמונה ברשת-פרופיל על

 
 [lab-ssrf/UdS-m6a/com.github://https]מבוסס על 

 

  

https://example.com/images/mickey_mouse.jpg 

https://github.com/m6a-UdS/ssrf-lab
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. ואכן התוקף מצא כי האפליקציה חשופה SSRFפיצ'ר מסוג זה הוא מועמד מושלם להיתכנות של פגיעות 

 . AWSידי בדיקת פרטי הדומיין נמצא שהיא מאוחסנת על גבי שירותי -לפגיעות ועל

שר א API-ידי גישה לנקודת הקצה הראשית של ה-על metadata-התוקף בודק האם יש לו גישה לשירות ה

 מציגה את כל השירותים החשופים:

http://169.254.169.254/latest/meta-data/ 

 

עליו מאוכסנת  EC2-שוייכו אל השרת ה IAMבשביל להתחבר לשרת עליו לגלות איזה תפקידי 

 האפליקציה. לצורך כך ניגש התוקף אל נקודת הקצה שתציג מיהו אותו התפקיד:

http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/ 

  

http://169.254.169.254/latest/meta-data/ 

http://169.254.169.254/latest/meta-data/
http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/
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". כעת כל מה שנותר לתוקף EC2-Workerאחד המשוייך לשרת ונקרא " IAM השרת מגיב כי ישנו תפקיד

 :API-ידי פנייה נוספת אל ה-לעשות זה לבקש את נתוני ההזדהות הזמניים עבור אותו התפקיד על

http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/EC2-Worker 

 

, כלי התחברות רשמי AWS CLIברגע שהתוקף מחזיק בידיו את המפתחות הזדהות, הוא ישתמש בתוכנת 

. מידת ההצלחה של המשך ההתקפה תלויה בהרשאות EC2-שרת השל אמזון, על מנת להתחבר אל 

". כמובן, ככל שיש לתפקיד הנ"ל יותר הרשאות כך חומרת הפגיעה IAM "EC2-Worker-שניתנו לתפקיד ה

 גדולה יותר עד כדי השתלטות מלאה על הענן.

. על IMDSv2, אמזון שיחררה גרסא חדשה לשירות תחת השם Capital Oneלאחר ההתקפה על חברת 

כפי שהדגמנו, בגרסת השירות החדשה פנייה לשירות מתבצעת עם  SSRFמנת למנוע ניצול של פגיעות 

היא מחוץ לאפשרותו )למעט מקרים  HTTP-. מכיוון ששליטה על שיטת בקשת הGETולא  PUTהשיטה 

 גם.חריגים כפי שתואר קודם( של התוקף בהתקפה מסוג זה, ההתקפה היא בלתי נצילה באופן שהוד

עדיין נתמכת ויקח שנים עד שכל השרתים יעברו לעבוד אך ורק עם הגרסא החדשה.  IMDSv1עם זאת, 

 לכן, ניצול הפגיעות היא אפשרות מאד ממשית גם כיום.

http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/EC2-Worker 

http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/EC2-Worker
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 SSRF עקיפת הגנות

מצד המשתמש לצורך פנייה אליו, האפליקציה  URLבמידה ואחד הפיצ'רים של האפליקציה מחייב קבלת 

ידי בחינת -תתבסס על SSRFלרוב ההגנה מפני תהיה חייבת ליישם הגנה מפני פנייה ליעדים לא רצויים. 

 Host-שסיפק המשתמש, פירוקו לגורמים ובחינה מדוקדקת של רכיבים מרכזיים כמו ה URL-קלט ה

מה פשוטה, אולם בפועל זו בעיה מורכבת שלא מעט הסכמה ולעיתים גם הפורט. על פניו מדובר במשי

 חברות נכשלו ביישומה. 

 

 IPיצוגים שונים של כתובת 

 IPv4. כתובת IPידי שימוש בייצוגים הרבים האפשריים לכתובת -היא על SSRFדרך אחת לעקוף הגנות 

. זה הייצוג המוכר והנפוץ ביותר באינטרנט. 0-222שבין  ביטים בטווח 8של מקבצים  4-מוכרת לכל אחד כ

 .IPאך זה אינו הייצוג היחיד של כתובת 

עבור התוקף בניצול הפגיעות  מרכזיתשתהווה מטרה של המכונה  loopback-כתובת הניקח לדוגמא את 

 :(pingבכל האופנים האפשריים )ממולץ לנסות גם בעצמכם עם פקודת וננסה לייצג 

 ייצוגסוג  דוגמא הערות

. IPv4הקנוני של כתובת  הייצוגדצימלי מופרד,  ייצוג

 .loopback-ל שייך 721.0.0.7/8 הכתובות טווח כל

של אפסים ולשמור על  paddingניתן גם להוסיף 

 הערך המקורי כגון: 

721.000000000.0.7 

721.0.0.1 

Dotted Decimal 

notation 

 0-שוות ערך ל אוקטטות הסרת. מקוצרדצימלי  ייצוג

 721.7 בתוך הכתובת.

Zero compressed 

dotted-decimal 

notation 

 Decimal notation 2720101422 .הפרדה ללא הדצימלי הערך

של  paddingלהוסיף  יתןמנוקד. נ אוקטלי ייצוג

 אפסים ולשמור על הערך המקורי. לדוגמא:

000000000000000177 .000000000000000000.  

00000000000000000000000000000.000007 

0711.0.0.07 

Dotted Octal 

notation 

 Octal notation 071100000007 ללא הפרדה. אוקטלי ייצוג

של  paddingמנוקד. ניתן להוסיף  הקסדצימלי ייצוג

 אפסים ולשמור על הערך המקורי. לדוגמא:

0x000000000007f.0x0000000000000000.0x000

0.0x0000000000000000000000001 

0x7f.0x0.0x0.0x1 

Dotted 

Hexadecimal 

notation 
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 ללא הפרדה. הקסדצימלי ערך
0x7f000001 

Hexadecimal 

notation 

 . ייצוגים כמה בין שילוב
0177 .7 0x7f.1127 .0 x1 

Mixed notation 

על הערך  ולשמורשל אפסים  paddingלהוסיף  ניתן

 המקורי. לדוגמא:

0000 :0000:0000:0000:0000:0000:0000:0007  

::::10 :0:0:0:0:0:0:7 0:0:0:0::0:0:1 

::ffff:7f00:10:0:0:0:0:ffff:127.0.0.1 

IPv6 format 

 Unix. 0.0.0.0מבוססות  במערכות loopback כתובת

0 

Unix loopback 

-U+2460בטווח של  Unicode תוויבאמצעות  ייצוג

U+24FF .כגון מילולי לייצוג להשתמש גם ניתן: 

 ⓁⓄⒸⒶⓁⒽⓄⓈⓉ 

 : המלאה התווים לרשימת

https://jrgraphix.net/r/Unicode/2460-24FF 

①②⑦.⓪.⓪.① 

Enclosed 

Alphanumerics 

. זו הייתה padding-ב גם כפי שניתן לראות כמות הייצוגים השונים היא עצומה, במיוחד אם מתחשבים

רשימת ייצוגים רק עבור כתובת אחת, אם ננסה לכסות ברשימה שחורה את כל הכתובות הרגישות בכל 

לכן מומלץ להשתמש בגישה של רשימה לבנה בה רק הפורמט הקנוני הייצוגים הרשימה תהיה אינסופית. 

 מורשה.

  

https://jrgraphix.net/r/Unicode/2460-24FF
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 312שימוש בקוד מצב 

או  202( HTTP status codeשחורות הוא שימוש בקוד מצב )עוד אמצעי שבעזרתו ניתן לעקוף רשימות 

בצד שרת התוקף. כלומר, התוקף מנצל את השרת הפגיע כך שיפנה אל שרת חיצוני בשליטתו אשר  207

יגיב עם הפנייה לכתובת המטרה האמיתית באמצעות קוד מצב. כך הכתובת או הדומיין של התוקף אינה 

 נמצאת ברשימה שחורה, אך בפועל, בעת ביצוע הבקשה ליעד, האפליקציה תגיב באופן אוטומטי לקוד

 על מנת להמשיך לכל כתובת שהתוקף חפץ. Location Header-ותיעזר ב 202/207מצב 

 
 [admin-https://startbootstrap.com/templates/sb :מתוך נלקחה התמונה]אילוסטרציה. 

אולם, לא כל ספרייה תומכת כברירת מחדל בהפנייה אוטומטית. ריכוז ספריות פופולריות ומצב ברירת 

 :202/207המחדל שלהן ביחד לקוד מצב 

 Python 
(urllib) 

PHP Perl (LWP) Ruby ASP.NET JAVA 

 מעבר
 אוטומטי

✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ 

 

 DNSשימוש בשירותי 

http://attacker.com 

https://startbootstrap.com/templates/sb-admin
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. באמצעות דומיין בשליטת התוקף, באפשרותו DNSדרך נוספת להתגבר על רשימה שחורה היא שירותי 

כך שהיא תמופה אל כל כתובת. כך כל דומיין שייבחן  DNS-של הדומיין בשרת ה A-להגדיר את רשומת ה

אל מול רשימה שחורה של דומיינים אסורים לא יחסם, אך כאשר האפליקציה תבצע בפועל את הפנייה אל 

 :DNS-אותו הדומיין, היא למעשה תפנה לכתובת שקבע התוקף ברשומת ה

 

 [מקור, מקור, מקור]אייקונים: 

 DNSגיבים עם רשומת זמינים לכל אחד שמ wildcard DNSהתוקף לא צריך להתאמץ הרבה, ישנם שירותי 

 הדומיין שלו:-בהתאם לתת Aשיגיב עם רשומת  xip.ioבצורה דינאמית. כך לדוגמא הדומיין 

 

של הדומיין בקלט ולבדוק אותו מול  IP-אפילו אם מנגנון ההגנה מתוחכם דיו בשביל לפענח את כתובת ה

-Timeידי מנגנון ההגנה )-רשימה שחורה, זה עדיין לא תמיד יפסיק. מכיוון שלאחר שהכתובת אושרה על

of-checkבעת ביצוע הבקשה בפועל, האפליקציה שוב תפנה לשרת ה ,)-DNS (Time-of-use לפני ביצוע )

 כך שתופנה אל כתובת אסורה.  DNS-הבקשה. בשלב זה, התוקף יכול לשנות את רשומת ה

הראשונה היא תמופה לכתובת  DNS-מאפשר להגדיר כתובת שבבקשת ה ”1u.ms“כך לדוגמא השירות 

אל אותה הכתובת, היא תמופה לכתובת אחרת, גם אם  DNSאחת, ובפעם השנייה שתתבצע בקשת 

 מדובר בהפרש של שנייה. לדוגמא:

https://www.flaticon.com/authors/freepik
https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
https://creativemarket.com/eucalyp
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 סיכום

, זו ההתקפה השלישית מסוגה ברמת ההשפעה שלה על ארגונים וזו לא תהיה HackerOneלפי נתוני 

הבאה שתפורסם. כמו כן, רק בשלוש שנים האחרונות  OWASP TOP 10-הפתעה אם היא תכנס לרשימת ה

 שחשפו וקטורים חדשים לניצול הפגיעות. Defcon-ו Blackhat-ם בהוצגו שני מחקרים מקיפים ומשמעותיי

עדיין  SSRFבניגוד להתקפות רבות להן הגנות מובנות בשפה או סיפריות פופולריות שמטרתן להגן מפניה, 

לא זכתה לטיפול מעמיק ויש רק סיפריות בודדות שעונות על הצורך. במקרה הטוב, מפתחי אפליקציות 

ות משלהם, ובמקרה הפחות טוב הם חשופים לפגיעות. לכן ניתן להניח שבשילוב עם עלית מיישמים הגנ

 .SSRFנראה עליה במתקפות  HTTPמבוססי  API-ו Webחשיבותם של שירותים 

 

 מקורות וקריאה נוספת

address.html-ip-of-faces-https://www.hacksparrow.com/networking/many 

orgery_Prevention_Cheat_Shhttps://cheatsheetseries.owasp.org/assets/Server_Side_Request_F

eet_SSRF_Bible.pdf 

https://github.com/python/cpython/blob/master/Lib/urllib/request.py 

scheme_list-c-2.5.1/libdoc/uri/rdoc/URI.html#method-doc.org/stdlib-https://ruby 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/URL.html 

https://www.php.net/manual/en/wrappers.php 

4.8-us/dotnet/api/system.net.webclient?view=netframework-https://docs.microsoft.com/en 

https://metacpan.org/pod/LWP 

ikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifierhttps://en.w 

https://www.hackerone.com/top-ten-vulnerabilities
https://www.blackhat.com/docs/us-17/thursday/us-17-Tsai-A-New-Era-Of-SSRF-Exploiting-URL-Parser-In-Trending-Programming-Languages.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1JdIjHHPsFSgLbaJcHmMkE904jmwPM4xdhEuwhy2ebvo/htmlpresent
https://www.hacksparrow.com/networking/many-faces-of-ip-address.html
https://www.hacksparrow.com/networking/many-faces-of-ip-address.html
https://cheatsheetseries.owasp.org/assets/Server_Side_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet_SSRF_Bible.pdf
https://cheatsheetseries.owasp.org/assets/Server_Side_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet_SSRF_Bible.pdf
https://github.com/python/cpython/blob/master/Lib/urllib/request.py
https://github.com/python/cpython/blob/master/Lib/urllib/request.py
https://ruby-doc.org/stdlib-2.5.1/libdoc/uri/rdoc/URI.html#method-c-scheme_list
https://ruby-doc.org/stdlib-2.5.1/libdoc/uri/rdoc/URI.html#method-c-scheme_list
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/URL.html
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/URL.html
https://www.php.net/manual/en/wrappers.php
https://www.php.net/manual/en/wrappers.php
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webclient?view=netframework-4.8
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webclient?view=netframework-4.8
https://metacpan.org/pod/LWP
https://metacpan.org/pod/LWP
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
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retrieval.html-data-https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata 

metadata-retrieving-https://cloud.google.com/compute/docs/storing 

detail/49122.htm-https://www.alibabacloud.com/help/doc 

https://developers.digitalocean.com/documentation/metadata 

service-metadata-machines/windows/instance-us/azure/virtual-https://docs.microsoft.com/en 

https://docs.openstack.org/nova/latest/user/metadata.html 

us/iaas/Content/Compute/Tasks/gettingmetadata.htm-https://docs.cloud.oracle.com/en 

vulnerabilities-ten-https://www.hackerone.com/top 

https://docs.google.com/presentation/d/1JdIjHHPsFSgLbaJcHmMkE904jmwPM4xdhEuwhy2ebvo

/htmlpresent 

-URL-Exploiting-SSRF-Of-Era-New-A-Tsai-17-17/thursday/us-https://www.blackhat.com/docs/us

Languages.pdf-Programming-Trending-In-Parser 

forgery-request-side-application/server-sheets/web-https://0xn3va.gitbook.io/cheat 

 

 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata-data-retrieval.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata-data-retrieval.html
https://cloud.google.com/compute/docs/storing-retrieving-metadata
https://cloud.google.com/compute/docs/storing-retrieving-metadata
https://www.alibabacloud.com/help/doc-detail/49122.htm
https://www.alibabacloud.com/help/doc-detail/49122.htm
https://developers.digitalocean.com/documentation/metadata
https://developers.digitalocean.com/documentation/metadata
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/instance-metadata-service
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/instance-metadata-service
https://docs.openstack.org/nova/latest/user/metadata.html
https://docs.openstack.org/nova/latest/user/metadata.html
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Compute/Tasks/gettingmetadata.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Compute/Tasks/gettingmetadata.htm
https://docs.google.com/presentation/d/1JdIjHHPsFSgLbaJcHmMkE904jmwPM4xdhEuwhy2ebvo/htmlpresent
https://docs.google.com/presentation/d/1JdIjHHPsFSgLbaJcHmMkE904jmwPM4xdhEuwhy2ebvo/htmlpresent
https://www.blackhat.com/docs/us-17/thursday/us-17-Tsai-A-New-Era-Of-SSRF-Exploiting-URL-Parser-In-Trending-Programming-Languages.pdf
https://www.blackhat.com/docs/us-17/thursday/us-17-Tsai-A-New-Era-Of-SSRF-Exploiting-URL-Parser-In-Trending-Programming-Languages.pdf
https://0xn3va.gitbook.io/cheat-sheets/web-application/server-side-request-forgery
https://0xn3va.gitbook.io/cheat-sheets/web-application/server-side-request-forgery

