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Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) 

 

 

 Nginx  adalah server HTTP dan Proxy dengan kode sumber terbuka yang bisa juga 

berfungsi sebagai proxy IMAP/POP3. Kode sumber Nginx ditulis oleh seorang warga negara 

Rusia yang bernama Igor Sysoev pada tahun 2002 dan dirilis ke publik pada tahun 2004. 

Nginx terkenal karena stabil, memiliki tingkat performansi tinggi dan minim mengonsumsi 

sumber daya. 

 Cara kerja Nginx Web client meminta files ke Web server melalui Nginx dan request 

ini disimpan di memory server lalu diteruskan untuk diproses ke Apache dan terjadilah 

pemrosesan PHP dan MySQL dan hasilnya oleh Apache akan disimpan sementara di RAM 

(Memory) lalu diteruskan ke Nginx untuk disimpan sebagai file statis di hardisk dan 

disampaikan ke web client. Karena dalam Nginx yg menyampaikan output file bukan 

langsung memory maka penumpukan data di memory akan berkurang dan server pun akan 

bekerja lebih cepat dan stabil. 

 Disini penulis mengambil contoh website http://www.unsri.ac.id/ yang kemudian 

mencari informasi seputar OS dan web server apa yang digunakan oleh unsri melalui website 

netcraft dan didapatkan informasi sbb : 

 

http://www.unsri.ac.id/
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Dapat dilihat bahwa terakhir pada 2018 unsri menggunakan OS Linux dan Web server Nginx yang 

beralamat IP 103.241.4.11. 

 Dengan memanfaatkan website CVE, kemudian dicari menggunakan kata kunci Nginx maka 

akan didapatkan beberapa hasil sebagia berikut : 

 

CVE merupakan sebuah Sistem Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) yang menyediakan 

metode referensi untuk kerentanan keamanan dan eksposur informasi yang diketahui atau dapat 

dikatakan CVE adalah sebuah katalog ancaman keamanan yang telah dikenali dan telah dilaporkan 

oleh seseorang, baik yang telah diperbaiki ataupun masih dalam proses perbaikan hole/celah tersebut. 

Diambil salah satu data CVE dengan identitas CVE-2010-2263 

 

Dari CVE tersebut membahas tentang hole/celah dari web server Nginx dimana Nginx versi 

0.8 sebelum 0.8.40 dan 0.7 sebelum 0.7.66, saat berjalan di OS Windows yang 

memungkinkan penyerang jarak jauh mendapatkan kode sumber atau konten yang tidak 

dipasteile dari file sewenang-wenang dari induk web dengan menambahkan ::$DATA ke 

URL. Dampak dari adanya celah oleh CVE-2010-2263 menyebabkan setidaknya 160 aplikasi 

berdampak kepada produk mereka sendiri yaitu Nginx beruntun kepada versi-versi 

sebelumnya. 

Terdapat tiga referensi adanya celah/hole pada Nginx. 

 Pertama ditemukan oleh Jose Antonio Vazquez Gonzalez, Aplikasi ini rentan 

terhadap pengungkapan kode sumber / kerentanan download saat dijalankan di OS 
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Windows (sistem berkas NTFS). Parser aplikasi tidak dapat menangani ADS 

(Alternate Data Streams) dan memperlakukan aliran data sebagai file biasa. 

Penyerang bisa membaca / mendownload kode sumber file webapps menggunakan 

arus data default (tanpa nama): "filename::$data". 

http://[IP]/[FILE]::$data 

 

1.- Start the server.  

2.- Go to http://127.0.0.1/index.html::$data 

3.- Browser requests to download→yes→go to file and open it. 

Tutorial lengkap dapat dilihat di : https://youtu.be/DvQtvV8kQhY 

 

 Kedua menggunakan metasploit console (kode exploit) yang ditemukan oleh Tiago Ferreira 

 

 

 Ketiga ditemukan oleh Dr_IDE yang ditemukan pada Nginx versi 0.8.36 pada paltform 

windows yang rentan terhadap serangan “remote source disclosure attack” 

http://[webserverIP][:port]index.html::$DATA 

dan Remote DoS dengan memory corruption pada versi yang sama. 

http://[webserverIP][:port]/%c0.%c0./%c0.%c0./%c0.%c0./%c0.%c0./%20 

 

http://[webserverIP][:port]/%c0.%c0./%c0.%c0./%c0.%c0./%20 

 

http://[webserverIP][:port]/%c0.%c0./%c0.%c0./%20 

Ketiga upaya ini akan menimpa daftar memori dengan berbagai bagian jalur internal 

berdasarkan tempat mereka mencoba dan melakukan penelusuran. 

http://[IP]/%5bFILE%5d::$data
https://youtu.be/DvQtvV8kQhY
http://[webserverIP][:port]index.html::$DATA
http://[webserverIP][:port]/%c0.%c0./%c0.%c0./%c0.%c0./%c0.%c0./%20
http://[webserverIP][:port]/%c0.%c0./%c0.%c0./%c0.%c0./%20
http://[webserverIP][:port]/%c0.%c0./%c0.%c0./%20

