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Açıklama: Oracle WebLogic Server, kurumsal Java EE uygulamaları oluşturmada 
ve dağıtmada kullanılan popüler bir uygulama sunucusudur. WebLogic sunucusunun 
konsol bileşeni; CVSS skoruna göre 10üzerinden 9,8 olan bir zafiyetten 
etkilenmektedir. (CVE-2020-14882) 

Etkisi: Bu zafiyetten faydalanmak isteyen bir saldırgan için kullanıcı etkileşimi gerek-
mez ve    HTTP  aracılığıyla    ağ erişimi  olması yeterlidir.  Oracle  WebLogic Server 
üzerinde tek bir HTTP isteği ile sunucu yönetici konsolu üzerinde   oturum kontrollerini 
atlatmak  (WebLogic   Administration Console)   ve   uzaktan komut çalıştırmak (RCE) 
oldukça kolaydır. 

Yönetici konsoluna erişim için aşağıdaki oturum açma sayfasında geçerli bir 
kullanıcı adı parola kullanılması gerekir.
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PoC:
Lab ortamında kurmuş olduğumuz Oracle WebLogic Server 10.3.6.0 sürümü 
“7001” portu üzerinde çalışır.



Ancak basit bir HTML “double-encoded” URI ile oturum açma kontrolleri (Authenti-
cation Bypass) atlatılabilir.

İnternete açık ya da iç ağ üzerinden erişilebilir olan Weblogic sunucunuza aşağı-
daki şekilde hazırlanmış bir GET isteği ile direkt olarak yönetici konsolu üzerinden 
erişim gerçekleştirilebilir.

Yapılan istek sonrasında yönetici konsol ekranına yetkisiz olarak erişim sağlanır.



“ShellSession” ve “FileSystemXmlApplicationContext” POST istekleri de sunucu 
üzerinde uzaktan komut çalıştırmak için kullanılmaktadır. Aşağıdaki örneklerde 
Oracle WebLogic Server işletim sistemi üzerinde tek bir POST isteği ile “calc.exe” 
çalıştırılmıştır.

ShellSession

FileSystemXmlApplicationContext



Çözüm: Bu zafiyet Oracle tarafından, çeşitli ürün ailelerinde 402 güvenlik açığını 
düzelten üç aylık kritik yama güncellemesinin (CPU) Ekim ayı sürümünde yayınlan-
mıştır. ( Oracle Critical Patch Update Advisory - October 2020 ) Bu bağlamda, 
yamalama işlemi yapılana kadar aşağıdaki önlemleri alabilir ve şüpheli işlem
tespiti yapabilirsiniz.
-   Yönetici konsolunun internete açık olmadığından emin olun.
-   Double-encoded path traversal ”%252E%252E%252F” ve yönetici portalı 
    “console.portal” içeren HTTP istekleri için uygulama günlüklerini inceleyin.
-   Şüpheli HTTP istekleri için ağ trafiğini izleyin.
-   Uygulama tarafından oluşturulan “cmd.exe” veya “/bin/sh” gibi şüpheli
    işlemleri izleyin.
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Etkilenen WebLogic Sürümleri:
10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0, 14.1.1.0.0
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