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 پیشگفتار

  

ها و میزان ی ارتباط ویژگییک چارچوب باز برا "CVSS"پذیری عام سیییسییتم امتیازدهی آسیییب 

باشد: پایه، موقتی و محیطی. گروه پایه شامل سه گروه معیاری می CVSSافزاری است. های نرمپذیریآسیب

پذیری که در های یک آسیبی ویژگیپذیری، گروه موقتی نشان دهندههای ذاتی آسیبی ویژگیدهندهنشان

پذیری است که منحصر به محیط های آسیبی ویژگیدهندهکند، و گروه محیطی نشانطول زمان تغییر می

تواند با امتیازدهی معیارهای کنند، که میرا تولید می 1۰تا  ۰باشییید. معیارهای پایه امتیازی بی  کاربر می

شود که همچنی  به عنوان یک رشته بردار نمایش داده می CVSSموقتی و محیطی اصالح شود. یک امتیاز 

 دست آوردن امتیاز است. متنی فشرده از مقادیر استفاده شده برای به یک نحوه نمایش

 کند.فراهم می CVSS v3.0ای  سند مشخصات رسمی را برای 
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 مقدمه

یک خطر مهم برای هر سازمانی که یک  1افزاریافزاری و سفتافزاری، سختی نرمهاپذیریآسیب 

تواند دشوار باشد. سیستم امتیازدهی بندی و مقابله با آن میباشد و دستهکند، میشبکه کامپیوتری را اداره می

دهد، شان میپذیری را نهای اصلی یک آسیبیک راه برای به دست آوردن ویژگی (CVSS)پذیری عام آسیب

و یک امتیاز عددی را که نشان دهنده شدت آن است، و همچنی  نمایش متنی مربوط به آن نمره را تولید 

تواند به یک نحوه نمایش کیفی )مانند کم، متوسط، زیاد و بحرانی( تبدیل کند. سپس ای  امتیاز عددی میمی

بندی پذیری خود را ارزیابی و اولویتآسیبها کمک کند به درستی فرآیندهای مدیریت شود تا به سازمان

 کنند.

پذیری استاندارد سه مزیت مهم دارد. اولی  مزیت فراهم کردن نمرات آسیب CVSSبه طور خالصه،  

 ITهای پذیریها در تمام پلتفرماست. هنگامی که یک سازمان از یک الگوریتم رایج برای امتیازدهی به آسیب

پذیری تعیی  کند که حداکثر زمان مجاز برای یک سیاست مدیریت آسیبتواند کند، میاستفاده می

باشد. کند. مزیت دوم، فراهم کردن یک چارچوب باز میپذیری را تعریف میاصالح آن آسیب اعتبارسنجی و

پذیری اختصاص داده کاربران ممک  است هنگامی که یک امتیاز دلخواه توسط یک شخص ثالث به یک آسیب

دست آوردن یک امتیاز، های فردی استفاده شده برای به، ویژگیCVSSساس سردرگمی کنند. با شود، احمی

دهد. هنگامی که امتیاز بندی را در اختیار قرار میخطر اولویت CVSSشفاف است. مزیت سوم  ای  است که 

بهتر از خطر  شود، و به فراهم کردن درکپذیری به هر سازمان مربوط میشود، آسیبمحیطی محاسبه می

 کند.پذیری برای سازمان کمک میمربوط به آسیب

 کند.را توصیف می CVSS v3.0ای  سند مشخصات رسمی  

 معیارها

 CVSS ای از از سه گروه معیاری پایه، موقتی و محیطی تشکیل شده که هرکدام شامل مجموعه

 (.1معیارها هستند )شکل 

                                                 
1 Firmware )معادل میان افزار را بیشتر می پسندم( 
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 CVSS v3.0 اریمع هایگروه :  1شکل 

های پذیری است که در طول زمان و در محیطهای ذاتی آسیبی ویژگیدهندهگروه معیار پایه نشان 

وری و معیارهای بهره یتاست: معیارهای قابلمختلف ثابت است. ای  گروه از دو مجموعه معیار تشکیل شده

 تأثیرگذاری

توان از میت و امکانات فنی است که توسط آن دهنده سهولوری نشانبهره یتمعیارهای قابل 

پذیر هستند، که دهند که آسیبرا نشان میهایی برد. به ای  معنی که ای  معیارها ویژگی پذیری بهرهآسیب

وری موفق گوییم. از طرف دیگر، معیارهای تأثیرگذاری نتیجه مستقیم یک بهرهپذیر میما به آن جزء آسیب

شود، که ما به آن جزء ی پیامد آن چیزی هستند که متحمل آن تأثیر مینشان دهنده کنند ورا بازتاب می

 گوییم.تحت تأثیر می

افزاری )یا حتی یک دستگاه پذیر معموال یک برنامه، ماژول، درایور یا ... نرمدر حالی که جزء آسیب 

افزاری یا یک منبع یک دستگاه سختافزاری، تواند یک برنامه نرمباشد، جزء تحت تأثیر میافزاری( میسخت

های پذیر، یکی از ویژگیپذیری به جای جزء آسیبگیری تأثیر یک آسیبشبکه باشد. ای  پتانسیل برای اندازه

 است.در ادامه توضیح داده شده 1محدودهاست. ای  ویژگی توسط معیار  3.0CVSS vکلیدی 

پذیری است که ممک  است در طول زمان آسیب های یکی ویژگیدهندهگروه معیارهای موقتی نشان 

برداری با نحوه های مختلف تغییری نداشته باشد. به عنوان مثال، حضور یک کیت بهرهتغییر کند اما در محیط

 تواند آن را کاهش دهد.دهد، در حالی که ایجاد یک پچ رسمی میرا افزایش می CVSSاستفاده آسان، امتیاز 

پذیری است که مربوط به یک محیط های یک آسیبی ویژگیدهندهنشان گروه معیارهای محیطی 

های امنیتی که ممک  است هرگونه دهد تا کنترلگر اجازه میکاربری خاص است. ای  معیارها به تحلیل

پذیر را با توجه به ریسک عواقبی را در بر داشته باشد، به عهده بگیرد و همچنی  اهمیت یک سیستم آسیب

 تنزل دهد. ار خود، ترویج یاکسب و ک

                                                 
1 Scope metric 
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 اند.هرکدام از ای  معیارها با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار گرفته 

 امتیازدهی

تا  ۰.۰شوند، معادله پایه یک امتیاز از هنگامی که مقدار معیارهای پایه توسط یک تحلیلگر تعیی  می 

 است.نشان داده شده 2کند که در شکل را محاسبه می 1۰.۰

 

 CVSSو معادالت  ارهامعی : 2شکل 

وری و معادله امتیاز آید: معادله امتیاز بهرهدست میبه طور خاص، معادله پایه از دو معادله زیر به 

شوند، در حالی که معادله وری پایه مشتق میبهره یتوری از معیارهای قابلتأثیرگذاری. معادله امتیاز بهره

 آیند.دست میذاری از معیارهای تأثیرگذاری پایه بهامتیاز تأثیرگ

تر خطرات تواند با امتیازدهی معیارهای موقتی و محیطی به منظور بازتاب دقیقسپس امتیاز پایه می 

پذیری برای محیط کاربر، اصالح شود. با ای  حال، امتیازدهی معیارهای موقتی و محیطی ناشی از یک آسیب

 باشد.الزامی نمی

پذیری، فروشندگان محصوالت امنیتی طور کلی، معیارهای پایه و موقتی توسط تحلیلگران آسیب به 

های یک تری  اطالعات را در مورد ویژگیها معموال دقیقگردد، زیرا آنافزار مشخص مییا فروشندگان نرم

شود زیرا مشخص می های نهاییباشند. از طرف دیگر، معیارهای محیطی توسط سازمانپذیری دارا میآسیب

 پذیری در محیط محاسباتی خودشان به بهتری  شکل هستند. قادر به ارزیابی تأثیر احتمالی یک آسیب

کند، که یک نمایش متنی از همچنی  یک رشته بردار را تولید می CVSSامتیازدهی به معیارهای  

  رشته بردار یک رشته با فرمت متنی پذیری است. ایمقادیر متریک مورد استفاده برای امتیازدهی به آسیب

پذیری باشد و باید همیشه با امتیاز آسیبخاص است که حاوی هر مقدار اختصاص داده شده به هر معیار می

 نمایش داده شود.

 شوند. معادالت امتیازدهی و رشته بردار در ادامه توضیح داده می 
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پذیری را شناسایی کرده،   فرض که مهاجم آسیبتوجه داشته باشید که تمام معیارها باید بر اساس ای 

پذیری شناسایی شده را امتیازدهی شوند. به ای  معنی که تحلیلگر نیازی ندارد مواردی که توسط آن آسیب

ها را امتیازدهی کنند )مثال فروشندگان پذیریدر نظر بگیرد. همچنی ، احتمال دارد که افراد مختلفی آسیب

پذیری، فروشندگان محصوالت امنیتی و غیره(، با ای  حال، توجه داشته باشید که ن آسیبگراافزار، تحلیلنرم

 پذیری باید منصفانه باشد.امتیازدهی آسیب

 پایه معیارهای

 وریمعیارهای قابلیت بهره

های آن چیزی هستند که کننده ویژگیمنعکس ورییت بهرههمانطور که ذکر شد، معیارهای قابل 

وری بهره یتقابلشود. بنابرای ، هرکدام از معیارهای پذیر گفته میباشد، که به آن جزء آسیبپذیر میآسیب

پذیری را که منجر به یک های آسیبپذیر امتیازدهی شده و ویژگیذکر شده در زیر باید با توجه به جزء آسیب

 شود، نشان دهند.آمیز میحمله موفقیت

 (AV)بردار حمله 

پذیری ممک  خواهد بود. وری از آسیبکند که از طریق آن، بهرهی را منعکس میاای  معیار زمینه 

ای  مقدار متریک )و در نتیجه امتیاز پایه( هرچه مهاجم دورتر باشد )از لحاظ منطقی و همچنی  فیزیکی( تا 

الی برای یک پذیر بهره ببرد، بزرگتر خواهد بود. فرض ای  است که تعداد مهاجمان احتمبتواند از جزء آسیب

تواند از طریق اینترنت مورد سوء استفاده قرار گیرد، بزرگتر از تعداد مهاجمان احتمالی پذیری که میآسیب

پذیری که نیاز به دسترسی فیزیکی به یک دستگاه را دارد، خواهد بود و بنابرای  توانند یک آسیباست که می

 است.ارائه شده 1جدول کند. لیست مقادیر ممک  در امتیاز بیشتری کسب می

 حمله بردار :1جدول 

 توصیف مقدار متریک

پذیر با دسترسی شبکه به ای  معنی است که جزء آسیب وریبهرهپذیری قابل یک آسیب (N)شبکه 

باشد. )الیه شبکه( می OSI 3محدود به انباره شبکه است و مسیر مهاجم از طریق الیه 

توان آن را شود و مینامیده می "وری از راه دورقابل بهره"پذیری معموال چنی  آسیب

دهد )به عنوان ای که یک یا چند هاپ شبکه را مورد استفاده قرار میبه عنوان حمله

از روترها( در نظر گرفت. یک نمونه از حمالت شبکه، یک  3مثال در مرزهای الیه 

صوص از اینترنت عمومی باعث نقض مخ TCPمهاجم است که با ارسال یک بسته 

 (CVE-2004-0230شود )مانند  (DoS)سرویس 

با دسترسی به شبکه مجاور به معنای ای  است که جزء  وریبهرهپذیری قابل یک آسیب (A)مجاور 

پذیر محدود به انباره شبکه است، با ای  حال حمله به شبکه فیزیکی مشترک آسیب
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محدود  (IP( یا منطقی )مانند زیر شبکه محلی IEEE 802.11یکسان )مانند بلوتوث، 

)مانند یک روتر( اجرا شود. یک مثال  OSI 3تواند در سراسر مرز الیه است و نمیشده

است که منجر به نقض  (IPv6)( یا کشف همسایه IPv4) ARPاز حمله مجاور، یک 

 را ببینید. CVE-2013-6014شود. همچنی  محلی می LANسرویس در بخش 

پذیر وری با دسترسی محلی به ای  معنی است که جزء آسیبپذیری قابل بهرهیک آسیب (L)محلی 

های خواندن/نوشت /اجرا محدود به انباره شبکه نیست، و مسیر مهاجم از طریق قابلیت

باشد. در برخی موارد، مهاجم ممک  است به صورت محلی وارد سیستم شود تا از می

در غیر اینصورت، ممک  است برای اجرای یک فایل مخرب به  پذیری بهره ببرد،آسیب

 تعامل کاربر متکی باشد.

وری با دسترسی فیزیکی نیازمند ای  است که مهاجم به پذیری قابل بهرهیک آسیب (P)فیزیکی 

پذیر را دستکاری کند. تعامل فیزیکی ممک  است مختصر صورت فیزیکی جزء آسیب

ای، یک حمله یک مثال از چنی  حمله ( یا پایدار باشد.1kevil maid attacه ل)مثل حم

cold boot  است که به مهاجم اجازه دسترسی به کلیدهای رمزگذاری دیسک پس از

دهد؛ یا حمالت محیطی مانند حمالت دستیابی فیزیکی به سیستم را می
Firewire/USB Direct Memory Access 

 

 (AC)پیچیدگی حمله 

برداری از کند که از کنترل مهاجم خارج است و باید به منظور بهرهرا توصیف می ای  معیار شرایطی 

شود، چنی  شرایطی ممک  است نیاز به پذیری، وجود داشته باشد. همانطور که توضیح داده میآسیب

آوری اطالعات بیشتر در مورد هدف، حضور برخی از تنظیمات پیکربندی خاص سیستم یا استثناءهای جمع

سباتی داشته باشد. مهم ای  است که ارزیابی ای  معیار، هرگونه الزامات برای تعامل کاربر را به منظور محا

شود(. ای  مقدار )چنی  شرایطی در معیار تعامل کاربر گرفته می برداز بی  میپذیری برداری از آسیببهره

ارائه  2احتمالی در جدول ست مقادیر متریک برای حمالت با کمتری  پیچیدگی، بیشتری  مقدار را دارد. لی

 اند.شده

 

 حمله یدگیچپی :2جدول 

 توصیف مقدار متریک

تواند موفقیت قابل شرایط دسترسی خاص یا شرایط تضعیف وجود ندارد. یک مهاجم می (L)کم 

 پذیر انتظار داشته باشد.تکرار را در برابر جزء آسیب

                                                 
مشاهده  /evil_maid_attac.html/102009/https://www.schneier.com/blog/archivesبرای توضیح بیشتر ای  حمله لینک  1

 بفرمایید.

https://www.schneier.com/blog/archives/2009/10/evil_maid_attac.html
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موفقیت آمیز بستگی به شرایط فراتر از کنترل مهاجم دارد. به ای  معنا که  یک حمله (H)زیاد 

تواند انجام شود، اما نیاز به مهاجم برای تالش قابل توجه در یک حمله موفق نمی

آمیز دارد. به عنوان پذیر قبل از یک حمله موفقیتسازی یا اجرا علیه جزء آسیبآماده

ای  بستگی داشته باشد که یک مهاجم بر هرکدام مثال، یک حمله موفق ممک  است به 

 از شرایط زیر غلبه کند:

  مهاجم باید شناسایی هدف خاص را انجام دهد. به عنوان مثال، در تنظیمات

 پیکربندی هدف، اعداد توالی، اسرار به اشتراک گذاشته شده و غیره.

 به عنوان وری آماده کند. مهاجم باید محیط هدف را برای بهبود قابلیت بهره

های وری تکراری برای برنده شدن در شرایط رقابتی یا غلبه بر تکنیکمثال، بهره

 وری.پیشرفته کاهش بهره

  مهاجم باید خودش را به مسیر شبکه منطقی بی  هدف و منبع درخواستی قربانی

 man inبه منظور خواندن و یا اصالح ارتباطات شبکه تزریق کند )مانند حمله 

the middle) 

 

 (PR)امتیازات مورد نیاز 

پذیری با موفقیت به آن برسد، برداری از آسیبای  معیار سطح امتیازاتی را که مهاجم باید قبل از بهره 

کند. اگر به هیچ امتیاز خاصی نیاز نباشد، ای  معیار باالتری  مقدار را خواهد داشت. لیست مقادیر توصیف می

 .استارائه شده 3احتمالی در جدول 

 

 ازیمورد ن ازاتامتی :3جدول 

 توصیف مقدار متریک

مهاجم قبل از حمله غیر مجاز بوده و به همی  دلیل هیچ نیازی به دسترسی به تنظیمات  (N)هیچ 

 ها برای انجام حمله ندارد.یا فایل

تواند های پایه کاربر که میتمهاجم مجاز به دسترسی )نیازمند( به امتیازاتی است که قابلی (L)کم 

های متعلق به یک کاربر اثر بگذارد را فراهم به طور نرمال فقط روی تنظیمات و فایل

کند. به طور متداول، مهاجمی با امتیازات کم ممک  است توانایی تأثیرگذاری فقط می

 باشد.روی منابع غیرحساس را داشته

ای روی جزء ( امتیازاتی است که کنترل قابل توجهمهاجم مجاز به دسترسی )نیازمند (H)زیاد 

 کند.های گوناگون تأثیر بگذارد را فراهم میتواند بر تنظیمات و فایلپذیر که میآسیب
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 (UI)تعامل کاربر 

موفق جزء به خطر انداخت  مهاجم، برای شرکت در ز یک کاربر را، به ج معیار احتیاج به حضورای   

تواند تنها به اراده مهاجم مورد سوء پذیری میکند که آیا آسیب. ای  معیار تعیی  میددهنشان میپذیر آسیب

استفاده قرار گیرد یا اینکه یک کاربر جداگانه )یا فرآیند آغازشده توسط کاربر( باید به نوعی شرکت داشته 

ارد. لیست مقادیر احتمالی در باشد. ای  معیار هنگامی که نیاز به تعامل کاربر نباشد، بیشتری  مقدار خود را د

 اند.ارائه شده 4جدول 

 

 تعامل کاربر : 4جدول 

 توصیف مقدار متریک

 وری قرار گیرد.تواند بدون تعامل با کاربر مورد بهرهپذیر میسیستم آسیب (N)هیچ 

وری، عملی را دارد تا قبل از بهرهپذیری نیاز به یک کاربر وری موفق از ای  آسیببهره (R)مورد نیاز 

وری موفق ممک  است فقط هنگام نصب یک برنامه انجام دهد. برای نمونه، یک بهره

 پذیر باشد.توسط یک مدیر سیستم امکان

 

 )S( 1محدوده

پذیری در یک آید توانایی تأثیرگذاری یک آسیبدست میبه CVSS v3.0یک ویژگی مهم که توسط  

باشد. ای  نتیجه توسط معیار محدوده مجاز، یا همان روی منابع فراتر از امکانات یا امتیازات میافزاری جزء نرم

 شود.محدوده نشان داده می

شده به وسیله یک مقام محاسباتی )مثال یک ای از امتیازات تعریفبه طور رسمی، محدوده به مجموعه 

، CPUها، ترسی به منابع محاسباتی )مانند فایل( هنگام دسsandboxبرنامه، یک سیستم عامل یا یک محیط 

گردند. در تعیی  می 2های شناسایی و مجوزدادنحافظه و غیره( اشاره دارد. ای  امتیازات بر اساس برخی روش

برخی موارد، مجوز دادن ممک  است  بر اساس قوانی  یا استانداردهای از پیش تعریف شده، آزادانه و آسان 

ارسال شده به یک سوئیچ شبکه، سوئیچ ترافیکی که به  Ethernetثال، در مورد ترافیک کنترل شود. برای م

 کند.های سوئیچ کنترل میایر پورتپذیرد و جریان ترافیک را به سشود را میهایش وارد میپورت

افزاری تحت کنترل یک محدوده مجوزدهی قادر به اثرگذاشت  پذیری یک جزء نرمهنگامی که آسیب 

 منابع تحت کنترل یک محدوده مجوزدهی دیگر باشد، تغییر محدوده رخ خواهد داد.روی 

                                                 
1 Scope 
2 authorization 
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فرض  1sandboxبه طور مستقیم، ممک  است یک تغییر محدوده را به عنوان خارج شدن از یک  

های روی سازد فایلباشد که مهاجم را قادر میپذیری در یک ماشی  مجازی میآسیب کنیم، و یک مثال،

میزبان )یا حتی خود ماشی  مجازی( را حذف کند. در ای  مثال، دو مقام مجوزدهی جداگانه  سیستم عامل

کند، و دیگری که امتیازات را وجود دارند: یکی که امتیازات را برای ماشی  مجازی و کاربران آن تعیی  می

 کند.شود، تعیی  میخل آن اجرا میبرای سیستم میزبانی که ماشی  مجازی دا

دهد که به مهاجم اجازه ای رخ نمیپذیری در مایکروسافت ورد، تغییر محدودهثال، با یک آسیببرای م 

افزار های سیستمی سیستم عامل میزبان را به خطر بیاندازد، زیرا یک مقام یکسان امتیازات نرمدهد همه فایل

 برد.می های سیستم میزبان را پیشورد و همچنی  فایل

احتمالی در محدوده رخ دهد، امتیاز پایه بیشتر خواهد شد. لیست مقادیر  هنگامی که یک تغییر 

 اند.ارائه شده 5جدول 

 

 محدوده  : 5جدول 

 توصیف مقدار متریک

شده توسط یک مقام تواند روی منابع مدیریتوری شده فقط میپذیری بهرهیک آسیب (U)بدون تغییر 

 پذیر و جزء تأثیریافته یکسان خواهند بود.. در ای  مورد جزء آسیبیکسان تأثیر بگذارد

تواند روی منابع فراتر از امتیازات مجاز در نظر گرفته وری شده میپذیری بهرهیک آسیب (C) تغییریافته

پذیر و جزء تأثیر ، تأثیر بگذارد. در ای  مورد جزء آسیبپذیرتوسط جزء آسیب شده

 یافته متفاوت هستند.

 

 معیارهای تأثیرگذاری

پذیری که با معیارهای تأثیرگذاری به مشخصات جزء تأثیریافته اشاره دارند. ای  که آیا یک آسیب 

گذارد، معیارهای تأثیرگذاری بر اساس موفقیت مورد سوء استفاده قرار گرفته بر یک یا چند جزء تأثیر می

شوند. به با یک حمله موفق است دارد، امتیازدهی میجزئی که بدتری  نتیجه را که به طور مستقیم مرتبط 

ای  معنی که تحلیلگران باید اثرات را به یک نتیجه معقول و نهایی محدود کنند که معتقدند مهاجم قادر به 

 دستیابی به آن است.

بودن، یکپارچگی و در اگر یک تغییر محدوده رخ ندهد، معیارهای تأثیرگذاری باید تأثیر محرمانه 

با ای  حال، اگر یک تغییر محدوده رخ دهد، پذیر را نشان دهند. روی جزء آسیب (CIA)ترس بودن دس

                                                 
1 Breaking out of a sandbox 
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پذیر یا جزء تأثیریافته، هرکدام که نتیجه شدیدتری را را روی جزء آسیب CIAمعیارهای تأثیرگذاری باید اثر 

 دهد، منعکس کنند.نشان می

 (C)اثر محرمانگی 

افزاری را به دلیل مورد دن منابع اطالعاتی مدیریت شده توسط یک جزء نرمبوای  معیار اثرات محرمانه 

سنجد. محرمانگی به محدود کردن دسترسی به اطالعات و پذیری میوری قرار گرفت  موفق یک آسیببهره

ها به کاربران غیرمجاز افشای اطالعات تنها به کاربران مجاز و همچنی  جلوگیری از دسترسی یا افشای آن

از دست دادن جزء  مقداراست. مقدار ای  معیار با ارائه شده 6شاره دارد. لیست مقادیر ممک  در جدول ا

 یابد.تأثیریافته، افزایش می

 

 یاثر محرمانگ  :6جدول 

 توصیف مقدار متریک

زء تأثیریافته برای اتالف محرمانگی کلی وجود دارد، در نتیجه تمام منابع موجود در ج (H)زیاد 

دست شود. به عالوه، دسترسی به تنها برخی از اطالعات محدود شده بهمهاجم فاش می

آید، اما اطالعات افشا شده تأثیر مستقیم و جدی خواهند داشت. به عنوان مثال، می

 دزدد.مهاجم رمز عبور مدیر یا کلیدهای رمزگذاری خصوصی یک سرور وب را می

دست رود. دسترسی به بعضی اطالعات محدود شده بهمحرمانگی از بی  میبرخی از  (L)کم 

آورد را ندارد )یا مقدار یا نوع دست میآید، اما مهاجم کنترل آنچه که از اطالعات بهمی

 شود.اتالف را(. افشای اطالعات باعث آسیب مستقیم و جدی به جزء تأثیریافته نمی

 ء تأثیریافته وجود ندارد.هیچ اتالف محرمانگی در جز (N)هیچ 

 

 (I)اثر یکپارچگی 

سنجد. یکپارچگی وری شده را میپذیری که با موفقیت از آن بهرهای  معیار تأثیر یکپارچگی یک آسیب 

معیار با  است. مقدار ای ارائه شده 7به امانت و درستی اطالعات اشاره دارد. لیست مقادیر احتمالی در جدول 

 یابد.نتیجه جزء تأثیر یافته افزایش می

 

 یکپارچگیاثر  :7جدول 

 توصیف مقدار متریک

اتالف کامل یکپارچگی، یا از دست رفت  کامل حفاظت وجود دارد. به عنوان مثال، مهاجم  (H)زیاد 

دیده است. فقط زء آسیبشده توسط جهای محافظتی فایلقادر به اصالح هرگونه یا همه
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توانند اصالح شوند، اما اصالح مخرب عواقب مستقیم و جدی برای ها میبرخی از فایل

 جزء تأثیریافته خواهد داشت.

پذیر است، اما مهاجم کنترلی روی عواقب یک اصالح ندارد یا مقدار ها امکاناصالح داده (L)کم 

 ای بر جزء تأثیریافته ندارد.تقیم و جدیها تأثیر مساصالحات محدود است. اصالح داده

 دیده وجود ندارد.هیچ اتالف یکپارچگی در جزء آسیب (N)هیچ 

 

 (A)اثر در دسترس بودن 

وری پذیری که با موفقیت از آن بهرهای  معیار تأثیر در دسترس بودن جزء تأثیریافته که از یک آسیب 

یارهای محرمانگی و یکپارچگی به از دست رفت  محرمانگی در حالی که مع سنجد.شود را میشده نتیجه می

شوند، ای  معیار ها( ی استفاده شده توسط جزء تأثیریافته اعمال میها )مانند اطالعات، فایلیا یکپارچگی داده

نشان دهنده در دسترس نبودن خود جزء تأثیریافته، مانند یک سرویس شبکه )مثال وب، پایگاه داده، ایمیل( 

از آنجایی که در دسترس بودن به در دسترس بودن منابع اطالعاتی اشاره دارد، حمالتی که پهنای  شد.بامی

کنند، بر روی دسترسی یک جزء تأثیریافته اثر های پردازنده یا فضای دیسک را مصرف میباند شبکه، چرخه

ر با نتیجه جزء تأثیریافته افزایش است. مقدار ای  معیاارائه شده 8گذارند. لیست مقادیر احتمالی در جدول می

 یابد.می

 

 اثر در دسترس بودن : 8جدول 

 توصیف مقدار متریک

کامل  یمهاجم قادر به دسترس جهیاز دست دادن کل در دسترس بودن وجود دارد، در نت (H)زیاد 

که  ی)در حال ودشتقویت می ایاز دست رفت    یاست. ا ریپذ بیبه منابع در جزء آس

پس از اتمام  یحت تیوضع  ی)ا داریپا ایدهد(  یحمله ادامه م  یمهاجم همچنان به ا

را دارد، اما از  یدسترس تیاز قابل یانکار برخ ییتوانا اجمحمله ادامه دارد(. در عوض، مه

)به عنوان مثال،  پیامد مستقیم و جدی روی جزء تأثیریافته دارد ،یدست دادن دسترس

 یریجلوگ دیتواند از ارتباطات جد یتواند ارتباطات موجود را مختل کند، اما م ینم مهاجم

 کیکند که در هر مورد از  وریبهره یریپذ بیآس کیتواند بارها از  یکند؛ مهاجم م

 کیمکرر  وریبهرهکند، اما پس از  یحافظه نشت م یتنها مقدار کم ز،یآم تیحمله موفق

 (.نخواهد بودس به طور کامل در دستر سیسرو

 بیمکرر از آس وریبهرهاگر  ی. حتابدی یبه منابع کاهش م یوقفه در دسترس ایعملکرد و  (L)کم 

. ستیبه کاربران مشروع ن سرویسکامل  نقض باشد، مهاجم قادر به ریامکان پذ یریپذ

 رفقط د ایدر دسترس هستند  یدر تمام زمان ها به طور جزئ اجزء تأثیریافته یمنابع در 
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 یو جد میمستق پیامد چیه یموارد به طور کامل در دسترس هستند، اما به طور کل یبرخ

 جزء تأثیریافته وجود ندارد. یبرا

 هیچ تأثیری روی قابلیت دسترسی در جزء تأثیریافته وجود ندارد. (N)هیچ 

 

 معیارهای موقتی

، یا 1راه حلوجود هرگونه پچ یا  وری یا دسترسی به کد،های بهرهای  معیارها وضعیت کنونی تکنیک 

 سنجد.پذیری دارد را میدر توصیف یک آسیب که یک چیز اطمینانی

 )E( 2وریبلوغ کد بهره

های سنجد، و معموال بر اساس وضعیت فعلی تکنیکپذیری را میای  معیار احتمال حمله به آسیب 

وری با استفاده . دسترسی عمومی به کد بهرهباشدوری فعال میوری یا بهرهوری، موجود بودن کد بهرهبهره

ه شدت دهد و در نتیجآسان، تعداد مهاجمان احتمالی را از جمله کسانی که غیرمتخصص هستند افزایش می

ممک  است تنها نظری باشد. انتشار کد اثبات  real-timeوری یابد. در ابتدا، بهرهپذیری افزایش میآسیب

پذیری ممک  است مورد نیاز وری از آسیبی یا جزئیات فنی الزم برای بهرهوری عملکرد، کد بهره3مفهوم

وری وری که در بهرهباشند. عالوه بر ای ، کد موجود ممک  است از یک نمایش اثبات مفهوم برای یک کد بهره

ویروس یک کرم یا  4پذیری قبال موفق بود نتیجه شود. در موارد شدید، ممک  است به عنوان باراز یک آسیب

 های خودکار ارائه شود.مبتنی بر شبکه یا دیگر ابزار حمله

وری تر مورد بهرهپذیری آساناست. هرچه یک آسیبارائه شده 9لیست مقادیر احتمالی در جدول  

 قرار گیرد، ای  امتیاز باالتر خواهد بود.

 

 یوربلوغ کد بهره : 9جدول 

 توصیف مقدار متریک

گذارد. ای  یک سیگنال برای اختصاص دادن ای  مقدار به معیار روی امتیاز تأثیر نمی (X)نشده تعریف

 یک معادله امتیازدهی است تا از ای  معیار رد شود.

باشد و جزئیات به طور وری نمیکد مستقل عملکردی وجود دارد، یا نیاز به هیچ بهره (H)زیاد 

کند یا از طریق یک وری در هر شرایطی کار میهرهگسترده در دسترس هستند. کد ب

                                                 
1 workaround 
2 Exploit Code Maturity 
3 Proof-of-concept 
4 payload 
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های متصل به شبکه شود. سیستمعامل مستقل )مانند کرم یا ویروس( فعال می

وری به سطح ابزار شوند. توسعه بهرهوری مواجه میهای اسک  یا بهرهاحتماال با تالش

 است.قابل اعتماد، به طور گسترده در دسترس و آسان برای استفاده رسیده

پذیری وری عملکردی قابل دسترسی است. ای  کد در بیشتر مواقعی که آسیبکد بهره (F) عملکردی

 کند.وجود دارد، عمل می

ها عملی وری اثبات مفهوم وجود دارد، یا یک نمایش حمله برای بیشتر سیستمکد بهره (P)اثبات مفهوم 

باشد و ممک  است نیاز به یباشد. کد یا تکنیک در تمامی مواقع عملکردی نمنمی

 اصالح قابل توجه توسط یک مهاجم ماهر باشد.

 باشد.وری به صورت نظری میوری در دسترس نیست، یا بهرههیچ کد بهره (U)نشده اثبات

 

 (RL)اصالح  سطح

پذیری عادی هنگامی باشد. آسیببندی میپذیری عامل مهمی برای اولویتسطح اصالح یک آسیب 

ها ممک  است اصالح موقت را تا  hotfixها یا  Workaroundگردد. می unpatchشود، بتدا منتشر میکه در ا

هریک از ای  مراحل مربوطه امتیاز را به  شود، ارائه دهند.روز رسانی صادر میزمانی که یک پچ رسمی یا به

هنگامی که اصالح نهایی باشند کننده کاهش فوری میکنند و منعکسسمت پایی  )کمتر شدن( تنظیم می

تر تر و موقتکننده غیررسمیاست. هرچه یک اصالحآورده شده 1۰شود. لیست مقادیر احتمالی در جدول 

 باشد، امتیاز مربوطه باالتر است.

 

 سطح اصالح: 1۰جدول 

 توصیف مقدار متریک

ی امتیاز اثری ندارد. ای  یک سیگنال برای اختصاص دادن ای  مقدار به معیار رو (X)نشده تعریف

 معادله امتیازدهی است که از ای  معیار رد شود.

 باشد.حلی موجود نیست یا اعمال آن غیرممک  مییا راه (U)ناموجود 
Workaround (W) حل غیررسمی و غیرمستقیم وجود دارد. در برخی موارد، کاربران تکنولوژی یک راه

کنند یا مراحلی برای دور زدن یا کاهش رای خود ایجاد میتأثیریافته یک پچ ب

 کنند.پذیری فراهم میآسیب

هایی است که در آن فروشنده یک رفع رسمی اما موقت وجود دارد. ای  شامل نمونه (T)رفع موقت 

 دهد.موقت را در دسترس قرار می workaround، ابزار یا hotfixیک 

روز دسترس است. یا فروشنده یک پچ رسمی ارائه کرده یا یک بهراه حل کامل در  (O)رفع رسمی 

 رسانی در دسترسی است.
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 (RC)گزارش از اطمینان 

گیری شده را اندازهپذیری و اعتبار جزئیات فنی شناختهای  معیار میزان اطمینان در وجود آسیب 

ن جزئیات خاصی. به عنوان مثال، یک شوند، اما بدوها منتشر میپذیریکند. گاهی اوقات فقط وجود آسیبمی

شده نباشد. ای  تأثیر ممک  است به عنوان نامطلوب شناخته شود، اما علت اصلی ممک  است شناخته

پذیری ممک  است پذیری ممک  است بعدها با تحقیقاتی همراه باشد که نشان مدهد کدام آسیبآسیب

پذیری ممک  است از در نهایت، آسیب نباشند. اطالعات غلط بدهد، هرچند که تحقیقات ممک  است قطعی

پذیری بیشتر است زمانی که با دیده تأیید شود. فوریت یک آسیبطریق نویسنده یا فروشنده تکنولوژی آسیب

پذیری وجود دارد. ای  معیار همچنی  سطح دانش فنی موجود برای مهاجمان اطمینان بدانیم یک آسیب

پذیری بیشتر است. هرچه یک آسیبارائه شده 11مقادیر احتمالی در جدول دهد. لیست احتمالی را نشان می

 توسط فروشنده یا سایر منابع قابل اعتماد مورد تأیید قرار گیرد، امتیاز باالتر خواهد بود.

 

 از گزارش نانیاطم : 11جدول 

 توصیف مقدار متریک

ار به معیار روی امتیاز اثری ندارد. ای  یک سیگنال برای معادله اختصاص دادن ای  مقد (X)نشده تعریف

 امتیازدهی است که از ای  معیار رد شود.

 یاتیعمل هایوریبهرهممک  است ) عملکردی دیبازتول ایوجود دارد،  قیدق یگزارش ها (C)شده تأیید

 دییرا تا قیقتح یهاهیدیی(. کد منبع به صورت مستقل تافراهم کنندرا   یممک  است ا

 کرده است. دییرا تا یریپذبیفروشنده کد مربوطه حضور آس ای سندهینو ایکرده 

به کد  ایندارند،  شهیمهم منتشر شده است، اما محققان اعتماد کامل به علت ر اتیجزئ (R)معقول 

منجر شود، به طور  جهیندارند تا تمام تعامالت را که ممک  است به نت یمنبع دسترس

قابل  )باگ( وجود دارد که اشکال طمینان معقولیوجود، ا  یکنند. با ا دییاکامل ت

اثبات  هایوریبهره) ردیقرار گ دییمورد تا تواندیاثر م کیو حداقل  بازتولید شدن است

 کیدر مورد  قاتیتحق قیمثال، شرح دق کید(. نرا ارائه ده  یمفهوم ممک  است ا

 باشد.، میرا دارد جینتا دیدر مورد نحوه تول نانیکه اطم حیتوض کیبا  یریپذ بیآس

ها وجود دارد. گزارش یریپذبیدهد آسیاز اثرات وجود دارد که نشان م ییگزارش ها (U)ناشناخته 

ها ممک  است در مورد گزارش ایناشناخته است  یریپذبیدهد که علت آسینشان م

 یریپذبیآس یواقع تیماه متفاوت باشد. گزارشگران از یریپذبیآس راتیتاث ایعلت 

تواند آیا امتیاز پایه می نکهیا ایدارد و  یکم اطمینان هاگزارش   یو اعتبار ا خبر ندارند

 )باگ( اشکال کیمثال گزارش  کی. های توصیف شده، اعمال گردد.با توجه به تفاوت
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 دنخراب شاز  یبا شواهد یابیقابل باز ریغحادثه که  کندبه ای  اشاره میاست که 

تر یجد یاحتمال راتیتاث ای سیروس نقض دهد که یدهد که نشان م یحافظه رخ م

 رخ دهد.ممک  است 

 

 معیارهای محیطی

تأثیریافته یک  ITرا بسته به اهمیت دارایی  CVSSدهد امتیاز ای  معیارها به تحلیلگر اجازه می 

ل، یعنی محرمانگی، یکپارچگی و قابلیت های امنیتی مکمل/جایگزی  در محکنترلبه لحاظ سازمان کاربر که 

ی معیارهای پایه هستند و مقادیر را شدهشود، تغییر دهد. ای  معیارها معادل اصالحگیری میدسترسی، اندازه

 دهند.بر اساس قرارگیری جزء در زیرساخت سازمان اختصاص می

 (CR, IR, AR)الزامات امنیتی 

تأثیریافته یک  ITرا بسته به اهمیت دارایی  CVSSتا امتیاز  سازدای  معیارها تحلیلگر را قادر می 

شود، تغییر دهد. به ای  گیری میسازمان کاربر که به لحاظ محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن اندازه

مهمتری   بودناز یک عملکرد کسب و کار پشتیبانی کند که در آن در دسترس  ITمعنی که اگر یک دارایی 

تواند مقدار بیشتری به قابلیت دسترسی نسبت به محرمانگی و یکپارچگی اختصاص گر میتحلیل عامل باشد،

 باشد: کم، متوسط یا زیاد.دهد. هر مورد امنیتی دارای سه مقدار احتمالی می

شود. به عبارت شده تعیی  میاثر کامل بر روی امتیاز محیطی توسط معیارهای تأثیرگذاری پایه اصالح 

  معیارها امتیاز محیطی را با تغییر وزن معیارهای تأثیرگذاری محرمانگی، یکپارچگی و قابلیت دیگر، ای

یافته است دارای وزن افزایش (MC)شده کنند. برای مثال، معیار تأثیر محرمانگی اصالحدسترسی اصالح می

شده دارای وزن کاهش صالحباال باشد. به همی  ترتیب معیار تأثیر محرمانگی ا (CR)اگر الزامات محرمانگی 

دهی به معیار تأثیر اگر الزامات محرمانگی متوسط باشد، وزن یافته است اگر الزامات محرمانگی پایی  باشد.

شده نیز نرمال خواهد بود. همی  فرآیند برای الزامات یکپارچگی و قابلیت دسترسی نیز وجود محرمانگی اصالح

 دارد.

محرمانگی بر روی امتیاز محیطی اثری ندارد اگر تأثیر محرمانگی الزم به ذکر است که الزامات  

همچنی ، افزایش الزامات محرمانگی از متوسط به  باشد.تعیی  شده (None)شده پایه( برابر با هیچ )اصالح

شند. باشده پایه( برابر زیاد تنظیم شدهدهد اگر معیارهای تأثیرگذاری )اصالحزیاد، امتیاز محیطی را تغییر نمی

شده که تأثیرگذاری را شده )بخشی از امتیاز پایه اصالحای  امر به ای  دلیل است که امتیاز تأثیرگذاری اصالح

 است قرار دارد. 1۰نماید( در حداکثر مقدار خود که برابر محاسبه می
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سه  اند. برای مختصر بودن، از همی  جدول برای هرارائه شده 12لیست مقادیر احتمالی در جدول  

 شود. هرچه الزامات امنیتی باالتر باشد، امتیاز بیشتر خواهد بود.معیار استفاده می

 

 یتیالزامات امن : 12جدول 

 توصیف مقدار متریک

اختصاص دادن ای  مقدار به معیار روی امتیاز اثری ندارد. ای  یک سیگنال برای معادله  (X)نشده تعریف

 است که از ای  معیار رد شود.امتیازدهی 

قابلیت دسترسی{ به احتمال زیاد یک اثر نامطلوب  |یکپارچگی |اتالف }محرمانگی (H)زیاد 

 (.مشتریانجدی روی سازمان یا افراد مرتبط با سازمان دارد )کارمندان، 

وی قابلیت دسترسی{ به احتمال زیاد یک اثر جدی ر |یکپارچگی |اتالف }محرمانگی (M)متوسط 

 (.مشتریانسازمان یا افراد مرتبط با سازمان دارد )کارمندان، 

قابلیت دسترسی{ به احتمال زیاد فقط یک اثر مخرب  |یکپارچگی |اتالف }محرمانگی (L)کم 

 محدود روی سازمان یا افراد مرتبط با سازمان دارد )کارمندان، مشتریان(.

 

 شدهمعیارهای پایه اصالح

سازند تا معیارهای پایه را طبق تغییراتی که در محیط تحلیلگر وجود را قادر می ای  معیارها تحلیلگر 

تأثیریافته ایجاد کند که به  برنامهرا برای دارد، تنظیم کند. به عبارت دیگر، اگر یک محیط تغییرات عمومی 

تواند ای  را از حیط میوری، محدوده یا تأثیرگذاری آن اثر بگذارد، مای متفاوت باشد که روی قابلیت بهرهگونه

 شده به درستی منعکس کند.طریق یک امتیاز محیطی اصالح

گردد. یعنی، ای  معیارها اثر کامل بر روی امتیاز محیطی توسط معیارهای پایه مربوطه تعیی  می 

اصالح  امتیاز محیطی را با تعیی  مجدد مقادیر معیارها )پایه(، پیش از اعمال کردن الزامات امنیتی )محیطی(

پذیر ممک  است اجرای یک سرویس فرض برای یک جزء آسیبکنند. به عنوان مثال، پیکربندی پیشمی

دادن با امتیازات مدیر باشد، که یک تهدید ممک  است به مهاجم اثرات محرمانگی، یکپارچگی و قابلیت گوش

تحلیلگر، همان سرویس اینترنت دسترسی که همگی مقدار زیاد را دارند، اعطا کند. با ای  حال، در محیط 

شده، یکپارچگی یافته در حال اجرا باشد؛ در ای  مورد، محرمانگی اصالحممک  است با امتیازات کاهش

 شده ممک  است هرکدام بر روی مقدار کم تنظیم شوند.شده و قابلیت دسترسی اصالحاصالح

شده دارای اند. هر معیار محیطی اصالحدهشده ذکر شهای معیارهای پایه اصالحبرای اختصار، تنها نام 

 باشد.نشده( می)تعریف Not Definedمقادیر مشابه با معیارهای پایه مربوطه به اضافه یک مقدار 
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شده هدف ای  معیار تعریف مقادیر کمتر برای یک محیط خاص است. استفاده از معیارهای اصالح 

دهند، قابل قبول خواهد بود. به عنوان مثال، پیکربندی اولیه میبرای توصیف شرایطی که امتیاز پایه را افزایش 

، (PR: High)یک جزء برای دسترسی به یک عملکرد خاص، ممک  است نیاز به امتیازات باالیی داشته باشد 

را  MPRتواند . تحلیلگر می(PR: None)اما در محیط تحلیلگر، ممک  است احتیاج به هیچ امتیازی نباشد 

 تر را برای محیط خود نشان دهد.)هیچ( تنظیم کند تا ای  شرایط جدی Noneبرابر 

 است.ارائه شده 13لیست مقادیر احتمالی در جدول  

 

 شدهاصالح هیپا یارهایمع: 13جدول 

 

 

 شدت کیفیمقیاس امتیازدهی 

ها مفید است که یک نمایش متنی از امتیازات عددی پایه، موفقتی و محیطی برای بعضی از هدف 

تعریف شده، نشان  14بندی کیفی که در جدول توان به صورت یک رتبهداشته باشیم. تمامی امتیازات را می

 داد.

 یفیشدت ک یازدهیامت اسیمق : 14جدول 

 CVSSامتیاز  بندیرتبه

 ۰.۰ هیچ

 3.9 – ۰.1 کم

 6.9 – 4.۰ متوسط

 8.9 – 7.۰ زیاد

 مقادیر مربوطه شدهمعیار پایه اصالح

ی پایه )معیارهای پایه باال را ببینید(، به مقادیر مشابه با معیارها (MAV)شده بردار حمله اصالح

 (MAC)شده پیچیدگی حمله اصالح فرض(نشده )پیشهمراه تعریف

 (MPR)شده امتیازات مورد نیاز اصالح

 (MUI)شده تعامل کاربر اصالح

 (MS)شده محدوده اصالح

 (MC)شده محرمانگی اصالح

 (MI)شده یکپارچی اصالح

 (MA)شده اصالح قابلیت دسترسی
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 1۰.۰ – 9.۰ بحرانی

  

ای   باشد. استفاده ازدارای درجه شدت متوسط می 4.۰برابر  CVSSبه عنوان مثال، یک امتیاز پایه  

باشد. ای  نمی CVSSها هنگام انتشار امتیازات هیچ نیازی به ثبت آننوع امتیازدهی کیفی اختیاری است و 

پذیری خود در بندی صحیح فرآیندهای مدیریت آسیبها در ارزیابی و اولویتامتیازها برای کمک به سازمان

  اند.نظر گرفته شده

 رشته بردار

باشد که معموال می CVSSای از معیارهای یک نمایش متنی از مجموعه CVSS v3.0رشته بردار  

 شود.به شکل مختصر استفاده می CVSSبرای ثبت یا انتقال اطالعات معیارهای 

شود. شروع می "3.0"و یک نمایش عددی از نسخه فعلی، یعنی  ":CVSS"با برچسب  v3.0رشته بردار  

از دیگری  (/)لش باشند که هر معیار به وسیله یک اسای از معیارها میاطالعات معیاری به صورت مجموعه

و مقدار مرتبط با آن معیار )به شکل  ":"شود. هر معیار، یک نام معیار به صورت اختصاری، یک جدا می

باشد. اشکال اختصاری قبال در ای  سند معرفی شدند )در پرانتزهایی پس از هر نام معیار و می اختصاری(

 اند.مقدار معیار(، و در جدول زیر خالصه شده

ترتیبی که  15ممک  است به هر ترتیبی در یک رشته بردار مشخص شوند؛ هرچند جدول  معیارها 

تمام معیارهای پایه باید در یک رشته بردار گنجانده شوند. معیارهای  دهد.شود را نشان میداده می ترجیح

در  (Not Defined – X)شده دارای مقدار تعریف نشده موقتی و محیطی اختیاری هستند، و معیارهای حذف

توانند در یک رشته بردار دلخواه گنجانده شوند. نشده میشوند. معیارهای با مقدار تعریفنظر گرفته می

خوانند باید معیارها را با هر ترتیب خاصی بپذیرند و با مقادیر موقتی را می v3.0های بردار هایی که رشتهبرنامه

فتار کنند. یک رشته بردار نباید هر معیار را بیشتر از یک و محیطی نامشخص به عنوان مقادیر تعریف نشده ر

 بار در خود داشته باشد.

 

 یطیو مح یموقت ه،یپا یبردارها: 15جدول 

 اجباری بودن؟ مقادیر ممکن نام معیار و شکل اختصاری گروه معیار

 پایه

 بله AV [N,A,L,P]بردار حمله، 

 بله AC [L,H]پیچیدگی حمله، 

 بله PR [N,L,H]امتیازات مورد نیاز، 

 بله UI [N,R]تعامل کاربر، 
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 بله S [U,C]محدوده، 

 بله C [H,L,N]محرمانگی، 

 بله I [H,L,N]یکپارچگی، 

 بله A [H,L,N]قابلیت دسترسی، 

 موقتی

 خیر E [X,H,F,P,U]وری، بلوغ کد بهره

 خیر RL [X,U,W,T,O]سطح اصالح، 

 خیر RC [X,C,R,U]طمینان گزارش، ا

 محیطی

 خیر CR [X,H,M,L]الزامات محرمانگی، 

 خیر IR [X,H,M,L]الزامات یکپارچگی، 

 خیر AR [X,H,M,L]الزامات قابلیت دسترسی، 

 خیر MAV [X,N,A,L,P]شده، بردار حمله اصالح

 خیر MAC [X, L,H]شده، پیچیدگی حمله اصالح

 خیر MPR [X,N,L,H]شده، از اصالحامتیازات موردنی

 خیر MUI [X,N,R]شده، تعامل کاربر اصالح

 خیر MS [X,U,C]شده، محدوده اصالح

 خیر MC [X,N,L,H]شده، محرمانگی اصالح

 خیر MI [X,N,L,H]شده، یکپارچگی اصالح

 خیر MA [X,N,L,H]شده، قابلیت دسترسی اصالح

 

 یپذیری با مقادیر معیارهای پایهبه عنوان مثال، یک آسیب 

 “ Attack Vector: Network, Attack Complexity: Low, Privileges Required: High, User 

Interaction: None, Scope: Unchanged, Confidentiality: Low, Integrity: Low, Availability: 

None” 

 خواهد کرد:و هیچ معیار موقتی یا محیطی بردار زیر را تولید  

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N 

 ",Exploitability: Functional, Remediation Level: Not Defined"مثال مشابهی با اضافه کردن 

 کنند:بندی غیرترجیحی بردار زیر را تولید میو با معیارهایی با یک ترتیب

CVSS:3.0/S:U/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/C:L/I:L/A:N/E:F/RL:X 

 CVSS v3.0 XMLتعریف طرح 
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 CVSSحاوی مقادیر معیار  XMLساختار فایل  XSDیا به اختطار  CVSS XMLیک تعریف طرح  

هستند، مفید  XMLهایی با فرمت کند و برای کسانی که مایل به ذخیره یا انتقال چنی  دادهرا تعریف می

 باشد.در دسترس می xsd3.0v-https://www.first.org/cvss/cvss.در آدرس  XSDاست. 

 CVSS v3.0معادالت 

 اند.در زیر تعریف شده CVSS v3.0معادالت  

 پایه

وری هستند. امتیاز پایه به امتیاز پایه تابعی از معادالت مربوط به امتیازهای تأثیرگذاری و قابلیت بهره 

 شود: زیر تعریف میصورت 

 

 گردد:به شکل زیر تعریف می )ISC( 1و امتیاز تأثیرگذاری 

 

 که در ای  معادله: 

 

 وری برابر است با:و امتیاز قابلیت بهره 

 

 موقتی

 شود:امتیاز موقتی به شکل زیر تعریف می 

 

 محیطی

                                                 
1 Impact sub score 

https://www.first.org/cvss/cvss-v3.0.xsd
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 گردد:امتیاز محیطی به صورت زیر تعریف می 

 

 شود:شده به صورت زیر تعریف میاصالح و امتیاز تأثیرگذاری 

 

 که در ای  معادله: 

 

 شده نیز برابر است با:حوری اصالامتیاز قابلیت بهره 

 

 سطوح معیارها

 اند.تعریف شده 16مقادیر معیارها در جدول  

 

 ارهایمع ریمقاد : 16جدول 

 مقدار عددی مقدار متریک معیار

 ۰.85 شبکه شدهله/بردار حمله اصالحبردارحم
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 ۰.62 شبکه مجاور

 ۰.55 محلی

 ۰.2 فیزیکی

 ۰.77 کم شدهپیچیدگی حمله/پیچیدگی حمله اصالح

 ۰.44 زیاد

 ۰.85 هیچ شدهامتیازات الزم/امتیازات الزم اصالح

اگر محدوده/محدوده  ۰.68) ۰.62 کم

 شده تغییر کند(اصالح

گر محدوده/محدوده ا ۰.5۰) ۰.27 زیاد

 شده تغییر کند(اصالح

 ۰.85 هیچ شدهتعامل کاربر/تعامل کاربر اصالح

 ۰.62 مورد نیاز

 ۰.56 زیاد شدهاصالح CIAاثر /CIAاثر 

 ۰.22 کم

 ۰ هیچ

 1 نشدهتعریف وریکد بلوغ بهره

 1 زیاد

 ۰.97 عملکردی

 ۰.94 اثبات مفهوم

 ۰.91 نشدهاثبات

 1 نشدهتعریف سطح اصالح

 1 ناموجود
Workaround ۰.97 

 ۰.96 رفع موقت

 ۰.95 رفع رسمی

 1 نشدهتعریف اطمینان گزارش

 1 تأییدشده

 ۰.96 معقول

 ۰.92 ناشناخته

 1 نشدهتعریف CIA (CR)الزامات  -الزامات امنیتی

 1.5 زیاد

 1 متوسط
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 ۰.5 کم

 

 CVSS v3.0تیازدهی معادالت و امارتباط با در کالمی 

یک تقریب ریاضی از تمام ترکیبات ممک  معیاری که به ترتیب شدت امتیازبندی  CVSS v3.0فرمول  

جدول مراجعه  3.0CVSS v ،SIGکند. برای ساخت فرمول پذیری( ارائه میآسیب 1اند )یک جدول مراجعهشده

عی، و یک گروه شدت )کم، متوسط، زیاد، های واقپذیریبه آسیب v3.0را با اختصاص دادن مقادیر معیار 

 & Deloitteبا  SIGهای عددی قابل قبول برای هر سطح شدت، کند. پس از تعریف بازهتنظیم میبحرانی( 

Touche LLP ترکیبات معیاری  نظیم پارامترهای فرمول به منظور هماهنگ کردنبرای تv3.0 با 

 .کندهمکاری می SIGهای شدت پیشنهادی بندیرتبه

( وجود دارد، ترکیب 1۰.۰تا  ۰.۰نتیجه، از  1۰1با توجه به ای  که تعداد محدودی از نتایج عددی ) 

چندی  نمره ممک  است امتیاز عددی یکسانی را تولید کند. عالوه بر ای ، برخی نمرات عددی ممک  است 

گردند. عالوه بر ای ، در یبندی شدت ترکیبات معیارها حاصل مها و محاسبات از رتبهحذف شوند، زیرا وزن

بعضی از موارد، ترکیبات معیار ممک  است از آستانه شدت مورد نیاز حاصل شوند. ای  امر اجتناب ناپذیر است 

و یک تصحیح ساده به آسانی در دسترس نخواهد بود زیرا تنظیمات انجام شده برای یک مقدار معیار یا پارامتر 

 شود.انحرافات شدید دیگر می معادله به منظور رفع انحراف، باعث

بود، انحراف قابل قبول دارای مقدار اعمال شده CVSS v2.0با موافقت عمومی و همانطور که برای  

ها و محاسبات دارای یک امتیاز یعنی، تمام ترکیبات متریک استفاده شده برای محاسبه وزن باشد.می ۰.5

باشد. برای مثال، از آن سطح می ۰.5یا با انحراف عددی در محدوده سطح شدت اختصاص داده شده خود، 

را داشته باشد. در  9.3تا  6.6بندی شود، ممک  است نمره عددی بی  رتبه "زیاد"رود ترکیبی که انتظار می

 کند.را حفظ می 1۰.۰تا  ۰.۰بازه  2برای سازگاری برگشتی 3.0CVSS vنهایت، 

  

                                                 
1 Lookup table 
2 backward compatibility 
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Resources & Links 
Below are useful references to additional CVSS v3.0 documents. 
 

Location Resource 

Includes metric descriptions, formulas, and vector string. Available at, 

http://www.first.org/cvss/specification-document 
Specification Document 

Includes further discussion of CVSS v3.0, a scoring rubric, and a 

glossary. Available at, http://www.first.org/cvss/user-guide 
User guide 

Includes examples of CVSS v3.0 scoring in practice. Available at, 

https://www.first.org/cvss/examples Example document 

Low and hi-res images available at, http://www.first.org/cvss/identity 

CVSS v3.0 logo 

Reference implementation of the CVSS v3.0 equations, available at, 

http://www.first.org/cvss/calculator/3.0 
CVSS v3.0 calculator 

JSON and XML schema definitions available at, 

https://www.first.org/cvss/data-representations 
JSON and XML schemas 

 


