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 پیشگفتار

با و همزان یک چارچوب باس برای ارتباط ویژگ  "CVSS"پذیری عام سیییم یییتا اهتماسدب   سیییم  

سم  ست. بای نرمپذیری  سه گروه هعماری ه  CVSSافزاری ا شد: پایه، هوقت  و هحمط . گروه پایه شاهل  با

شان سم ی ویژگ دبندهن شان دبندهبای ذات    سم ی ویژگ پذیری، گروه هوقت  ن پذیری که در بای یک  

پذیری اسییت که هنح ییر به هحم  بای  سییم ی ویژگ دبندهکند، و گروه هحمط  نشییانطول سهان تغممر ه 

تواند با اهتماسدب  هعماربای هوقت  کنند، که ه را تولمد ه  1۰تا  ۰اشیید. هعماربای پایه اهتماسی بم  بکاربر ه 

شود. یک اهتماس  صالح  شته بردار نمایش داده ه  CVSSو هحمط  ا شود که یک نحوه بمچنم  به عنوان یک ر

 ت. دست  وردن اهتماس اسنمایش هتن  فشرده اس هقادیر استفاده شده برای به

 کند.فرابا ه  CVSS v3.0ای  سند هشخ ات رسم  را برای 
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 ترجمه

 بایهشارکت در ن خهبمچنم  شده است. برای بمان هشکالت و  ترجمهسند در هرکز تخ     پا دانشگاه قا 

تواند کمفمت و سرعت بمشتری ایجاد توان اس  درس سیر استفاده کرد. بمکاری و با اندیش  دوستان، ه  ت  ه 

 کند.

 هرتض  هحقق

m.mohaghegh@stu.qom.ac.ir 

 



 مقدمه

 ساسی برج ته اضاف ، اطالعات ساسی فرابا با را 3.۰ ن خه CVSS رسم  هشخ ات ه تند رابنمای ، ای 

  .کند ه  تکممل اهتماس ارسیاب  و اهتماسدب  هورد در رابنمای  ساسی فرابا و 2.۰ ن خه اس هرتب  تغممرات

روش  برای بدست  وردن هشخ ه بای اصل  یک  سم  پذیری ( CVSS) 1عامسم تا اهتماسدب   سم  پذیری 

و تولمد یک اهتماس عددی که شدت  ن را نشان ه  دبد، به بمراه نمایش هتن   ن اهتماس، فرابا ه  ساسد. سپس 

اهتماس عددی را ه  توان به یک نمایش کمف  )نظمر پایم ، هتوس ، باال و بحران ( برای کمک به ساسهان جهت 

 یاب  و اولویت بندی هناس  فر یندبای هدیریت  سم  پذیری ترجمه کرد.ارس

CVSS :سه هزیت هها دارد 

  اهتماسبای  سم  پذیری استاندارد فرابا ه  کند. سهان  که یک ساسهان اس یک الگوریتا هتداول برای

استفاده ه  نماید، ه  تواند اس یک سماست هدیریت  ITاهتماسدب   سم  پذیری با بر بمه سکوبای کاری 

رد که سهان هجاس حداکثر برای اعتبارسنج  و اس بم  بردن یک  سم  پذیری را یری بهره بب سم  پذ

 تعریف ه  کند. 

  یک چارچوب کاری باس فرابا ه  ساسد. همک  است سهان  که به یک  سم  پذیری، یک اهتماس اختماری

، هشخ ه بای هورد CVSSاب داده ه  شود، کاربران گمج شوند. با استفاده اس توس  شخص ثالث انت 

 استفاده برای بدست  وردن یک اهتماس شفاف ب تند.

 CVSS  واب ته به اولویت بندی ری ک کمک ه  کند. سهان  که اهتماس هحمط  هحاسبه شد،  سم  پذیری

ری ک  که یک  سم  پذیری برای ساسهان  ه  شود و به فرابا ساسی درک بهتری اسبر ساسهان به بافت 

 دارد، کمک ه  کند.

CVSS  2۰۰7دچار پذیرش جهان  شده است. در هاه سپتاهبر  2۰۰4اس انتشار اولمه خود در سال ،CVSS  ن خه

تاجران  که کارت ( پذیرفته شد. PCI DSS)2به عنوان بخش  اس استاندارد اهنمت داده صنعت  کارت پرداخت  2.۰

هطمئ  باشند که بمچ یک اس سم تا باید  PCI DSSبرای تطابق با بای اعتباری را هورد استفاده قرار ه  دبند، 

 NIST ،CVSS، 2۰۰7ندارد. در سال  4.۰بمشتر یا برابر با  CVSSبای هحاسباتمشان،  سم  پذیری با اهتماس 

                                                            
1 Common Vulnerability Scoring System 

2 Payment Card Industry Data Security Standard  



در هاه در نظر گرفت.  ]1[( SCAP)3اهنمت   ساهانه بای سیرا به عنوان بخش  اس پروتکل خودکارسا 2.۰ن خه 

به طور رسم  به عنوان یک استاندارد بم  الملل  برای اهتماسدب   سم   2.۰ن خه  CVSS، 2۰11 وریل سال 

 .[2]( ITU-T X.1521پذیری با استفاده شد )

 ۳.۰نسخه  CVSSتغییرات در 

، تعدادی فرصت با برای بهبود شناسای  شدند که هنجر به توسعه 2.۰ن خه  CVSSبا توجه به استفاده گ ترده 

 شدند که در اداهه به شرح  ن ه  پرداسیا. 3.۰ن خه 

 حوزه، مولفه آسیب پذیر و مولفه ی تحت تاثیر

CVSS  ردشواری با را برای فروشندگان سهان  که اهتماسدب   سم  پذیری بای  که نرم افزار را به طو 2.۰ن خه 

کاهل در هعرض خطر قرار ه  دبند، انجام ه  دبند، ارائه ه  کنند. اها فق  به طور جزئ  بر سم تا عاهل همزبان 

،  سم  پذیری با به ن بت سم تا عاهل همزبان اهتماسدب  ه  شوند که هنجر به 2.۰تاثمر ه  گذارد. در ن خه 

ای  هشکل را با بروسرسان  بای  در  3.۰ خه ن CVSS. [3]ه  شود « +partial»استفاده اس یک هعمار تاثمر 

)حوسه(  scopeجای  که هعماربای تاثمر اهتماسدب  ه  شوند، هورد توجه قرار ه  دبد و یک هعمار جدید که 

توانای  اهتماسدب   سم   3.۰ن خه  CVSSبنابرای  یک تغممر هفهوه  هها در ناهمده ه  شود، ارائه شده است. 

یک هولفه نرم افزاری وجود دارند )که به طور رسم  تحت عنوان هولفه  سم  پذیر به  پذیری بای  است که در

 ن اشاره ه  شود( اها بر یک نرم افزار، سخت افزار یا هولفه شبکه دیگر تاثمر ه  گذارند )به  نها به طور رسم  

 شرح داده شده است. [4] 1تحت عنوان هولفه تحت تاثمر اشاره ه  شود( و در شکل 

                                                            
3 Security Content Automation Protocol  



 

 : تغممر حوسه1شکل 

سم تا عاهل همزبان را در بر ه  یک هاشم  هجاسی در نظر بگمرید که به عنوان هثال، یک  سم  پذیری را در 

چون گمرد. هولفه  سم  پذیر، هاشم  هجاسی است، در حال  که هولفه تحت تاثمر، سم تا عاهل همزبان است. 

داسند، بنابرای  هجوسبای هجزای  را به هدیریت هجوسبای هنابع هحاسبات  ه  پرای  دو هولفه به طور ه تقل 

همزبان توس   OSهدیریت ه  شود، در حال  که « Aهرجع »، هاشم  هجاسی توس  1نشان ه  دبند. در شکل 

 CVSSسهان  که دو هرجع در بهره برداری اس یک  سم  پذیری درگمر ه  شوند، هدیریت ه  شود. « Bهرجع »

 در نظر گرفته ه  شود. Scopeفرض ه  کند که تغممر حوسه رخ داده است. ای  شرط توس  هعمار جدید، 

وجود  3.۰ن خه  CVSSنشان داده شده است، سهان  که  سم  پذیری بای اهتماسدب  در  1بمانطور که در شکل 

ر نظر گرفت  هولفه ی  هعن  با دبهره وری به ن بت هولفه  سم  پذیر اهتماسدب  ه  شوند. بددارند، هعماربای 

ای که دچار نقص در کدسن  ه  شود، اهتماسدب  ه  شوند. اس سوی دیگر، هعماربای تاثمر به ن بت هولفه تحت 

تاثمر اهتماسدب  ه  شوند. در برخ  هوارد، هولفه  سم  پذیر ه  تواند با هولفه تحت تاثمر یک ان باشد، در چنم  

رخ نم  دبد. اها در سایر هوارد، همک  است تاثمر بر هولفه  سم  پذیر و هولفه تحت هوردی، بمچ تغممر حوسه ای 

 Aهرجع 
 Bهرجع 

 تغممر حوسه؟

 هولفه  سم  پذیر
سایر هولفه )بای( تحت 

 تاثمر

 ,AC, AVهعماربای بهره وری:  C ،I ،Aهعماربای تاثمر 

PR, UI 

 =)بهره وری، حوسه، تاثمر(CVSSاهتماس 



تاثمر گذاشته شود. در ای  هوارد، یک تغممر حوسه رخ ه  دبد و هعماربای هحرهانگ ، جاهعمت و در دسترس بودن 

 دبند. باید تاثمر را بر هولفه  سم  پذیر یا تحت تاثمر )بر کدام که شدیدتر باشند(، انعکاس

ایل رهز عبور ه  شود، رخ ه  دبد، در حال  که هراحل در در حالت  که یک  سم  پذیری که هنجر به سرقت ف

ط  هراحل بعدی، ههاجا ه  تواند دسترس  غمرهجاس به ح اب کاربری یابد، ه تقما تری  نتمجه اس بم  رفت  

ود نخوابد داشت. اها در هورد یک  سم  بممنطور بمچ تغممر حوسه ای وجهحرهانگ  سم تا فایل هحل  است. 

ه مریاب اهکان باسنوی   توس  یک ههاجا ه  دبد، دو اثر وجود دارند. اول در  arpپذیری که به یک جدول 

فایل سم تا ه مریاب )تاثمر جاهعمت بر هولفه  سم  پذیر( و دوم، خدهات اینترنت  که توس  ه مریاب ارائه ه  

ر سم تا بای تحت تاثمر(. چون اهتماس، شدیدتری  نتمجه را باستاب ه  دبد، اهتماس شوند )اثر در دسترس بودن ب

 .[5]دهات اینترنت  را نشان ه  دبد هعمار تاثمر، اس بم  رفت  جاهعمت هولفه  سم  پذیر یا در دسترس نبودن خ

 بردار دسترسی

ههاجا ن بت به « دور بودن»ویژگ  ( به بردار حمله تغممر نام یافته است، اها بنوس 2.۰بردار دسترس  )اس ن خه 

هولفه  سم  پذیر را باستاب ه  کند. بدی  هعن  که بر چه ههاجا اس هولفه  سم  پذیر دورتر باشد )بر اساس 

عالوه بر ای ، ای  هعمار بم  حمالت هحل  که نماس  فاصله شبکه هنطق  و فمزیک (، اهتماس پایه بمشتر خوابد بود.

به دسترس  به سم تا هحل  دارند )نظمر حمله به یک برناهه کاربردی روهمزی( و حمالت فمزیک  که نماس به 

دسترس  فمزیک  به سکوی کاری برای بهره برداری اس  سم  پذیری دارند، تمایز قائل ه  شود )نظمر استفاده اس 

 (.jailbreakingیا حمله  firewire، USBیک 

 پیچیدگی حمله

( با دو هشکل هواجه است: بر نرم افزار، سخت افزار یا شرای  شبکه فراتر اس کنترل 2.۰پمچمدگ  حمله )اس ن خه 

)به عنوان هثال شرط رقابت  نرم افزار یا پمکربندی برناهه حمله که باید برای بهره برداری هوفق اس  سم  پذیری 

و نماسهندی برای تعاهل ان ان  )به عنوان هثال نماس به اجرای یک کد هخرب توس  کاربر( وجود داشته کاربردی( 

باشد یا رخ دبد. بنابرای  پمچمدگ  دسترس  در قال  دو هعمار در نظر گرفته ه  شود، پمچمدگ  حمله )که شرط 

 توجه قرار ه  دبد(.اول  را هورد توجه قرار ه  دبد( و تعاهل کاربر )که شرط دوم را هورد 



 مجوزهای مورد نیاز

ب تند. به جای انداسه گمری تعداد  2.۰هعمار جدید، هجوسبای هورد نماس، جایگزی  هعمار احراس بویت در ن خه 

دفعات  که یک ههاجا به طور هجزا در یک سم تا احراس بویت ه  کند، هجوسبای هورد نماس سطح دسترس  

هجوسبای  noneرا در نظر ه  گمرند. به طور خاص، هقادیر هعمار باال، پایم  و هورد نماس برای یک حمله هوفق 

 هورد نماس یک ههاجا را برای بهره برداری اس  سم  پذیری باستاب ه  کنند.

 معیارهای تاثیر

 هقادیر هعمار هحرهانگ ، جاهعمت و در دسترس بودن

، پایم  و باال جایگزی  شده اند. به جای ارائه درصد کل  none، جزئ  و کاهل با noneبا هقادیر  2.۰اس ن خه  

)سها( سم تا بای تحت تاثمر یک حمله، هقادیر هعمار جدید درجه کل  تاثمر ایجاد شده توس  یک حمله را 

فق  هنجر به اس بم  رفت  هقدار  heartbleed [6]نشان ه  دبند. به عنوان هثال، در حال  که  سم  پذیری 

به شکل جزئ  اهتماسدب  ه  ، ای  ه اله 2.۰ن خه  CVSSه  شود، تاثمر کاهال شدید بود. در کم  اطالعات 

 به عنوان باال اهتماسدب  ه  شود. درست ، ای  تاثمر به 3.۰ن خه  CVSSشود، در حال  که در 

و هولفه تحت تاثمر هعماربای تاثمر پماهدبا در هولفه تحت تاثمر را باستاب ه  کنند عالوه بر ای ، در هثال باال، 

 همک  است نظمر هولفه ای باشد که حاوی  سم  پذیری است که هورد بهره برداری قرار گرفته است.

 معیارهای موقتی

وری به بهره برداری اس بلوغ کد کابش یافته است. بهره  2.۰ن بت به ن خه  3.۰تاثمر هعماربای هوقت  در ن خه 

 دبد که چه هعماری انداسه گمری ه  شود.تغممر نام یافته است تا بهتر نشان 

 معیارهای محیطی

 سم  احتمال  را هورد توجه قرار ه  دبند، توس  یک هعمار تغممریافته هعماربای هحمط  که پتان مل توسیع و 

جایگزی  شده اند که هعای  کنترل  یا کابش کنترل بای  که در هحم  کاربر وجود دارند و ه  توانند تاثمر یک 

 پذیری که به طور هوفق هورد بهره برداری قرار گرفته است را کابش یا افزایش دبند. سم  



 ی کیفیمقیاس رتبه بند

به رتبه بندی بای کمف  ایجاد  2.۰ن خه  CVSSبرخ  اس ساسهان با سم تا بای  برای نگاشت اهتماسات پایه 

یک استاندارد فرابا ه  ساسد که اهتماسات عددی را به عبارات رتبه بندی شدت  3.۰ن خه  CVSSکرده اند. اکنون 

none پایم ، هتوس ، باال و بحران  نگاشت ه  کنند که در ه تند هشخ ات ،CVSS  شرح داده شده  3.۰ن خه

بنگاه  که اهتماسات  است. استفاده اس ای  رتبه بندی شدت کمف  اختماری است و بمچ نماسی به استفاده اس  نها

CVSS .را انتشار ه  دبما، نم ت 

استفاده ه  کنند که ه  خوابند اس یک سم تا شدت جایگزی   3.۰ن خه  CVSSساسهان بای  اس اهتماسات اس 

یا به وضوح رتبه بندی خود س عبارات رتبه بندی هختلف  استفاده ه  کنند ، درخواست ه  شود که ااستفاده کنند

 تطابق ندارد، تا اس ابهام جلوگمری شود. 3.۰ن خه  CVSSکه با هشخ ات را شرح دبند 

 خالصه تغییرات

همک  است بممشه قابل هقای ه نباشند. به عنوان  3.۰و  2.۰نتمجه هها ای  تغممرات ای  است که اهتماسات ن خه 

کاهل  ن شود، بر اساس  هثال، یک برناهه کاربردی  سم  پذیر که ه  تواند هنجر به در هعرض خطر قرار گرفت 

اهتماسدب  ه  شود. در حال  که در  2.۰هقادیر هعمار تاثمر هحرهانگ ، جاهعمت و در دسترس بودن در ن خه 

، ای   سم  پذیری با هقادیر هعمار هحرهانگ ، جاهعمت و در دسترس بودن هعادل اهتماسدب  خوابد 3.۰ن خه 

 شد.

 ارائه شده است. 1جدول در  2.۰یک خالصه اس تغممرات اس ن خه 

 

 3.۰به  2.۰ن خه  CVSS راتممتغ :1جدول 

 3.۰ن خه  2.۰ن خه 

 سم  پذیری با بر اساس تاثمر کل  بر سکوی کاری 

 همزبان اهتماسدب  ه  شوند.

بمچ  گاب  در هورد هوقعمت  که یک  سم  پذیری 

کاربردی بر در یک برناهه کاربردی بر سایر برناهه بای 

 سم تا یک ان  تاثمر بگذارد، وجود ندارد.

اکنون  سم  پذیری با به ن بت تاثمری که بر هولفه 

 تحت تاثمر ه  گذارند، اهتماسدب  ه  شوند.

 سم  پذیری با را  ،scopeاکنون یک هعمار جدید، 

در بر ه  گمرد که هولفه بای  که تحت تاثمر قرار ه  

 گمرند اس هولفه بای  سم  پذیر، هتفاوت ب تند.



بردار دسترس  حمالت  را که نماس به دسترس  به 

سم تا هحل  دارند و حمالت سخت افزار فمزیک  را 

 ترکم  ه  کند.

در برخ  هوارد، پمچمدگ  دسترس  پمکربندی سم تا 

 و تعاهل کاربر را ترکم  ه  نماید.

راس بویت به سمت دو هورد در عمل، اهتماسات هعمار اح

اس سه نتمجه همک  انحراف خوابند داشت و به طور 

هوثر جنبه ی هد نظر یک  سم  پذیری را هد نظر قرار 

 نم  دبند.

هعماربای تاثمر، درصدی اس تاثمر ایجاد شده بر یک 

 برناهه کاربردی  سم  پذیر را باستاب ه  دبند.

تمال  احهعماربای هحمط  پتان مل توسیع و  سم  

 هفمد نبودند.بدف 

CVSS  نم  تواند اهتماسدب  چندی   سم   2.۰ن خه

حمله یک ان را در بر پذیری هورد استفاده در یک 

 بگمرد.

بمچ رابنمای  اهتماسدب  کمف  رسم  فرابا نشده 

 بود.

اکنون هقادیر هحل  و فمزیک  در هعمار بردار حمله 

 هجزا ه  شوند.

ای  هعمار به پمچمدگ  حمله )پمچمدگ  سم تا را در 

( و تعاهل کاربر )هشارکت کاربر در یک بر ه  گمرد

 حمله هوفق را در بر ه  گمرد( هجزا شده اند.

احراس یک هعمار جدید، هجوسبای هورد نماس، جایگزی  

بویت شده و بمشتری  هجوسبای هورد نماس توس  یک 

ههاجا به جای تعداد دفعات  که ههاجا باید احراس 

 بویت شود را نشان ه  دبد.

درجه ی تاثمر را نشان داده و  عمار تاثمراکنون هقادیر ه

 ، پایم  و باال تغممر نام داده اند.noneبه 

پتان مل توسیع و  سم  احتمال  بدف با هعماربای 

 کابش جایگزی  شده است.

در حال  که یک هعمار رسم  وجود ندارد، رابنمای  

درهورد اهتماسدب  چندی   سم  پذیری با سنجمره 

 شده است. سم  پذیری ارائه 

-5هقماس رتبه بندی کمف  باسه بای عددی به یک 

 نقطه ای نگاشت شده اند.

 راهنمایی امتیازدهی 

 ارائه شده است. 3.۰ن خه  CVSSدر سیر تعدادی توصمه برای تحلملگران در اهتماسدب   سم  پذیری با با 

 بهره برداری در چرخه حیات CVSSامتیازدهی 

، تحلملگران باید تاثمرات بر یک سهان  تاثمر  سم  پذیری با را اهتماسدب  کنما سهان  که درک ه  کنما که چه

هحدود کنند که هطمئ  ب تند، ههاجا قادر به رسمدن به  ن است. توانای  ایجاد ای  تاثمر هنطق  را ر نهای  اث

ست شاهل جزئمات به عنوان یک حداقل پشتمبان  شود، اها بمچنم  همک  افرع  بهره وری باید توس  اهتماس 

 به عنوان هثال، دو  سم  پذیری سیر را در نظر بگمرید:  سم  پذیری باشد.

بدیه  و جعل  را به یک سرور وب ، یک ههاجا غمرهجاس و اس راه دور ه  تواند یک درخواست 1در  سم  پذیری 

تحلملگر فق  اس هعماربای ارسال ه  کند که هنجر به افشای رهز عبور هتن  ح اب کاربری ریشه )هدیر( ه  شود. 



بهره وری و شرح  سم  پذیری ه  داند که ههاجا به ارسال یک درخواست جعل  به سرور وب برای اهتماس فرع  

بهره برداری اس  سم  پذیری دسترس  دارد. تاثمر باید در  نجا هتوقف شود؛ در حال  که ههاجا همک  است قادر 

ورود سریع یا روش  کد به عنوان هدیر باشد، هشخص نم ت که ههاجا به به استفاده اس ای  هجوسبا برای اجرای 

برای اجرای دستورات با  ن هجوسبا دسترس  دارد یا خمر. بدست  وردن دسترس  به ای  رهز عبور، اس بم  رفت  

 نشان ه  دبد. 7.5ساس اهتماس پایه جدی و ه تقما هحرهانگ  را فق  بر ا

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

پایم  ه  تواند یک درخواست جعل  و بدیه  را به یک سم تا -، یک کاربر هحل  با هجوس2در  سم  پذیری 

عاهل ارسال کند که هنجر به افشای رهز عبور هتن  ح اب کاربری ریشه )هدیر( ه  شود. تحلملگر اس هعماربای 

که ههاجا به سم تا عاهل دسترس  دارد و ه  تواند به اهتماس فرع  بهره وری و شرح  سم  پذیری ه  داند 

عنوان یک ههاجا هحل  و با هجوسبای پایم  الگم  کند. بدست  وردن دسترس  به ای  رهز عبور، اس بم  رفت  

جدی و ه تقما هحرهانگ ، جاهعمت و در دسترس بودن را نشان ه  دبد، چون تحلملگر ه  تواند دستورات را 

ربری ریشه/هدیر صادر کند )فرض کنمد که ههاجا ه  تواند اس ح اب کاربری خود خارج شده به عنوان ح اب کا

 و به عنوان هدیر الگم  کند(. 

 .7.8اهتماس پایه: 

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

 تاثیرات محرمانگی و جامعیت در مقابل در دسترس بودن

هعماربای هحرهانگ  و جاهعمت به تاثمرات  اشاره دارند که بر اطالعات هورد استفاده توس  سرویس تاثمر ه  

گذارند. به عنوان هثال، هحتوای وب که به طور هخرب تغممر داده شده است یا سم تا بای وب  که دسدی شده 

  هعن  که هعمار در دسترس بودن در هورد هعمار تاثمر در دسترس بودن به عملمات سرویس اشاره دارد. بدیاند. 

 سم  پذیری را در یک سرویس نه در دسترس بودن داده. یک -بهره وری و عملمات خود سم تا صحبت ه  کند

در نظر بگمرید که به ههاجا اهکان تغممر یا حذف بمه فایل بای وب در یک  DNSاینترنت  نظمر وب، ایممل یا 

نجر به تاثمر بر جاهعمت، به جای در دسترس بودن ه  شود. دلمل ای  ه اله ای  دایرکتوری را ه  دبد که فق  ه

 است که سرویس وب بنوس به طور هناس  اجرا ه  شود.



 آسیب پذیری های محلی که توسط مهاجمان از راه دور مورد بهره برداری قرار گرفته اند

سهان  که یک  سم  پذیری را ه  توان »: به شکل سیر بمان شده است 5نکته اهتماسدب  ، 2.۰ن خه  CVSSدر 

به طور هحل  و اس شبکه هورد بهره برداری قرار داد، هقدار شبکه باید انتخاب شود. سهان  که یک  سم  پذیری را 

ه  توان به طور هحل  و اس شبکه بای هجاور هورد بهره برداری قرار داد، اها نه اس شبکه بای اس راه دور، هقدار 

د انتخاب شود. سهان  که یک  سم  پذیری را ه  توان اس شبکه هجاور و شبکه بای اس راه دور شبکه هجاور بای

هقدار شبکه باید انتخاب شود. ای  رابنمای  برخ  اوقات هنجر به ابهام در هواردی ه  هورد بهره برداری قرار داد، 

ر وب اس راه دور دانلود کند و اس یک هخرب را اس یک سروشود که یک ههاجا، کاربر را گول ه  سند که یک ه تند 

با ای   2ن خه  CVSS سم  پذیری پویش فایل بهره برداری ه  کند. در چنم  هوردی، تحلملگران با استفاده اس 

 برخورد کرده و اهتماسات با رتبه بندی هعمار سیر را تولمد ه  کنند:« شبکه» سم  پذیری با به عنوان 

AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P, or AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C 

با شفاف ساسی تعاریف شبکه و هقادیر هعادل هعمار بردار حمله بهبود یافته  3.۰ن خه  CVSSای  رابنمای  در 

است. به طور خاص، تحلملگران فق  باید سهان  که یک  سم  پذیری به پشته شبکه هحدود شده است، برای 

  که نماس به تعاهل کاربر برای دانلود یا دریافت هحتوای هخرب دارند شبکه اهتماسدب  کنند.  سم  پذیری بای

 انتقال یابند( باید به عنوان هحل  اهتماسدب  شوند. USB)که ه  توانند به طور هحل  نمز اس طریق درایوربای 

هتداول به عنوان هثال، یک  سم  پذیری پویش ه تند که هتک  به شبکه برای بهره برداری نم ت باید به طور 

با هقدار هحل  بدون توجه به روش هورد استفاده برای توسیع چنم  ه تند هخرب  اهتماسدب  شود )هثال ه  تواند 

 باشد(. USB stickیک لمنک به یک سرور وب یا اس طریق 

 cross site scriptingآسیب پذیری های 

 cross-siteصفر برای  سم  پذیری بای -، رابنمای  خاص  برای تولمد اهتماسات غمر2.۰ن خه  CVSSدر 

scripting (XSS ضرروی بود، چون  سم  پذیری با هتناس  با سم تا عاهل همزبان  که حاوی ُ سم  پذیری )

یک تاثمر جاهعمت جزئ  هتداول یک اهتماس را تولمد ه  کرد که  XSSیک  سم  پذیری بود، اهتماسدب  ه  شدند. 

 را به دلمل تغممر پاسخ سرور وب در کالینت شرح ه  داد:

AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N 



، در حال  که توس  تعاهل با سرور وب راه انداسی ه  شوند، به طور DOMهبتن  بر  XSSای   سم  پذیری بای 

سهان  که جاوااسکریپت ارائه شده توس  سرور، کاهل در سمت کالینت هورد بهره برداری قرار ه  گمرند )نظمر 

 رشته درخواست ارسال  به سرور را پویش ه  کند(.

که تاثمرات نه تنها توس  هولفه  سم  پذیر -برای  ن طراح  شد scopeای  یک  اس سناریوبای کلمدی است که 

توس  یک هولفه که هجوسبای )نظمر سرور وب یا جاوااسکریپت ارائه شده توس  سرور وب ارائه ه  شوند( بلکه 

بنابرای   ، تحت تاثمر قرار ه  گمرند.)نظمر هحم  هرورگر کالینت(  ن توس  یک هجوس جداگانه هدیریت ه  شوند

هحدود به تاثمرات هحدود سرور شوند و اکنون نباید  Cross-site،  سم  پذیری بای 3.۰ن خه  CVSSتحت 

که به ههاجا  XSSه  شوند، اهتماسدب  ه  شوند. یک  سم  پذیری برای تاثمرات  که در کالینت تحقق بخشمده 

اهکان ارائه یک لمنک هخرب به یک قربان  ه  دبد و جاوااسکریپت را در هرورگر خود اجرا ه  کند، به شکل سیر 

 اهتماسدب  ه  شود:

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

 حمله مرد میانی

در حال  که ای  حمله به طور به طور صریح حمله هرد همان  را اهتماسدب  ه  کند.  3.۰ن خه  CVSSاکنون 

، ای  نوع حمله با هعمار پمچمدگ  حمله هورد توجه 3.۰هورد توجه قرار نگرفته است، در ن خه  2خاص در ن خه 

 قرار گرفته است.

 آسیب پذیری های سخت افزاری

طراح  شده است،  و تاثمرات بر نرم افزار برای اهتماسدب   سم  پذیری بااساسا  CVSSعالوه بر ای ، در حال  که 

بهتر برای اهتماسدب  تاثمرات  که شاهل هولفه بای سخت افزاری ه  شوند و تاثمرات شبکه، هناس   3.۰ن خه 

 است.

 زنجیره آسیب پذیری

CVSS  برای طبقه بندی و رتبه بندی  سم  پذیری بای هجزا طراح  شده است. اها پشتمبان  اس نماسبای جاهعه

تحلمل  سم  پذیری با در بر گرفت  هوقعمت بای  که چندی   سم  پذیری در ط  یک حمله که همزبان یا برناهه 

پذیری تحت عنوان سنجمره  سم   کاربردی را در هعرض خطر قرار ه  دبد، هها است. اهتماسدب  چندی   سم 



پذیری شناخته ه  شود. توجه داشته باشمد که ای  یک هعمار رسم  نم ت، بلکه به عنوان یک رابنمای  برای 

 تحلملگران سهان  که ای  انواع حمالت را اهتماسدب  ه  کنند، ارائه شده است.

ی  ه ئولمت تحلملگر است که هشخص کند سهان  که یک سنجمره اس  سم  پذیری با را اهتماسدب  ه  کنما، ا

کدام  سم  پذیری با برای شکل دب  یک اهتماس سنجمره ای ترکم  شوند. تحلملگر باید  سم  پذیری بای هجزا 

و اهتماساتشان را بمراه با اهتماس سنجمره ای لم ت کند. به عنوان هثال، ای  ه اله در قال  یک بشدار افشای  سم  

 ه وب پ ت ه  شود، ارائه ه  گردد.پذیری که بر یک صفح

با  سم  پذیری بای  عالوه بر ای ، تحلمل با همک  است شاهل انواع دیگر  سم  پذیری بای هرتبط  باشد که 

که اهتماسدب  شده اند، هرتب  ب تند. به خ وص تحلمل با همک  است لم ت  اس انواع عموه  )یا کالس با( 

که اغل  به با هرتب  ب تند یا شرح بمشتری اس پمش شرط بای هورد   سم  پذیری بای هرتب  را لم ت کند

همک  است به شرح ای  ه اله بپرداسید که چطور نماسی که باید وجود داشته باشند، فرابا ساسد. به عنوان هثال، 

( ه  شود یا XSS) cross-site scriptingحمله هنجر به یک  SQLانواع خاص  اس  سم  پذیری بای تزریق 

چطور یک نوع خاص اس سرریز بافر هجوسبای هحل  را اعطا ه  کند. لم ت انواع عموه  یا کالس بای  سم  

بدون اطالع دب  به ههاجمان درهورد فرصت پذیری با حداقل اطالعات ضروری برای بشداردب  به سایر کاربران 

 فرابا ه  ساسد. بای بهره برداری جدید، 

به شناسای  لم ت کاهل  اس  سم  پذیری بای هرتب  بپرداسند )به شکل لم ت همک  است  با در هقابل، تحلمل

( که با یکدیگر هرتب  ب تند یا CWEیا  CVE IDقابل خواندن و پویش توس  هاشم  اس  سم  پذیری با نظمر 

لت  که یک  سم  اهتماسدب  ه  شوند. در حا IT سم  پذیری بای سنجمره ای برای بهره برداری اس یک سم تا 

بر ورده شدن سایر پمش شرط با هورد بهره برداری قرار داد، ترکم  دو یا بمشتر اهتماس پذیری را بتوان فق  بعد اس 

CVSS  برای شرح سنجمره  سم  پذیری با با اهتماسدب  برای هعماربای اهتماس فرع  بهره وری با حداقل هحدودیت

ربای فرع  اهتماس قابل قبول است. هثال سیر اس اهتماسات فرع  بهره وری، و اهتماسدب  برای تاثمرگذارتری  هعما

 حوسه و تاثمر برای شرح سنجمره استفاده ه  کند:

 به شکل سیر است A سم  پذیری 

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



و بمانطور که اس بردار ه  توان هشابده کرد، نماس به یک کاربر هحل  با هجوسبای پایم  برای بهره برداری دارد. 

 به شکل سیر است Bدر حال  که  سم  پذیری 

AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L 

یم  را در صورت  که کاربر که برای ههاجا اس راه دور و غمرهجاس توانای  اجرای کد بر یک سم تا با تاثمرات پا

را ه  توان به  C، سنجمره Bو  Aهحل  برای تکممل حمله تعاهل داشته باشد، فرابا ه  کند. بنابرای  با داشت  

 شکل سنجمره سیر شرح داد

B -> A: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

 Bبدون تغممر است، چون اگر ک   بخوابد اس  Aرا ترکم  ه  کند، حوسه در بر دو هورد و تاثمر  Bبهره وری که 

را  Aبهره برداری کرده و اجرای کد را به عنوان یک کاربر هحل  اس  ن بدست  ورد،  نگاه پمش نماسبای راه انداسی 

 ه  گردد. Aبر ورده ساخته است که هنجر به یک تاثمر اس  سم  پذیری 

 واژه نامه عبارات

ابع اعطا کرده و هدیریت ه  کند. هثال بای  اس هراجع شاهل برناهه کاربردی هرجع: هرجع  که هجوسبا را به هن

 ه  شود. Sandboxپایگاه داده، یک سم تا عاهل و یک هحم  

 اهتماس سنجمره ای: اهتماس پایه تولمد شده توس  اهتماسدب  دو یا چند  سم  پذیری سنجمره ای.

 هشابده کنمد.  سم  پذیری بای سنجمره ای: سنجمره  سم  پذیری را

 هولفه: به یک هولفه سخت افزاری یا نرم افزاری اشاره دارد.

است که باید اجرا شوند، هولفه نرم افزاری: یک برناهه یا هاژول نرم افزاری که حاوی دستورالعمل بای کاهپموتری 

 نظمر یک سم تا عاهل، برناهه کاربردی اینترنت ، درایور دستگاه.

 ستگاه هحاسبات  فمزیک .هولفه سخت افزاری: یک د

هولفه تحت تاثمر: هولفه )یا هولفه بای ( که تحت تاثمر نتایج  سم  پذیری هورد بهره برداری قرار دارند.  نها ه  

 در صورت  که تغممر حوسه رخ دبد، هتفاوت باشند.توانند با هولفه  سم  پذیر یک  باشند یا 



اجرا( که به یک کاربر یا یک فر یند کاربری اعطا ه  شود که هجوسبا: هجموعه ای اس حقوق )خواندن، نوشت  و 

 دسترس  به هنابع هحاسبات  را تعریف ه  کند.

هنابع: یک ش  سخت افزاری یا نرم افزاری که توس  دستگاه هحاسبات  هورد دسترس  قرار ه  گمرد، تغممر یافته 

 یا پهنای باند شبکه. CPUه  شود، نظمر فایل بای کاهپموتری، حافظه، چرخه بای یا ه رف 

حوسه: هجموعه ای اس هجوسبای تعریف و هدیریت شده توس  یک هرجع سهان  که دسترس  به هنابع هحاسبات  

 اعطا ه  شود.

  سم  پذیری: یک ضعف یا نقص در یک هولفه نرم افزاری )یا سخت افزاری(.

که یک یا چند  ITهتوال  اس چندی   سم  پذیری برای حمله به یک سم تا سنجمره  سم  پذیری: بهره برداری 

 بهره برداری در انتهای سنجمره نماس به تکممل هوفق بهره برداری بای پمشم  دارد. بمچنم  تعریف هوجود در

http://cwe.mitre.org/documents/glossary/#Chain  .را هشابده نمایمد 

 هتحمل  سم  پذیری شده است.افزاری )یا سخت افزاری( که هولفه  سم  پذیر: هولفه نرم 

 امتیازدهی بخش 

بحث و بررس  ارائه ه  کند.  3.۰بخش اهتماسدب  یک هرجع سریع به  سم  پذیری بای اهتماسدب  در ن خه 

 درهورد اهتماسدب  فعل  در ه تند هشخ ات ارائه شده است.



 بردار حمله

 

 : بردار حمله2شکل 

 

 پیچیدگی حمله

 

 : پمچمدگ  حمله3شکل 

 یا ههاجا اس 

هولفه  سم  

پذیر اس طریق 

پشته شبکه بهره 

 برداری ه  کند؟

 یا  سم  پذیری 

را ه  توان بر 

یه یک شبکه )ال

3 OSI هورد )

بهره برداری قرار 

 داد؟

 یا ههاجا نماس به 

دسترس  

فمزیک  به بدف 

 دارد؟

 (Nشبکه )

 سم  پذیری اس طریق اینترنت هورد 

 بهره برداری قرار ه  گمرد

 (Aهجاور )

 سم  پذیری اس طریق فاصله شبکه هنطق  یا فمزیک ، نظمر 

 و غمره هورد دسترس  قرار ه  گمرد WIFIبلوتوث، 

 (Lهحل  )

حمله اس طریق یک  سم  پذیری هحل  انجام ه  شود یا 

 ههاجا قادر به الگم  به طور هحل  است

 (Pفمزیک  )

 ههاجا نماس به دسترس  فمزیک  به هولفه  سم  پذیر دارد

افزایش اهتماس پایه 

اس بدف ههاجا را 

دورتر ه  کند 

 )فمزیک  و هنطق (

 یا ههاجا ه  تواند 

اس  سم  پذیری 

 بهره برداری کند؟

 (Lپایم  )

ههاجا ه  تواند اس  سم  پذیری در بر 

 سهان و جای  بهره برداری کند

 (Hباال )

ب تگ  به شرایط  فراتراس حمله هوفق 

 کنترل ههاجا دارد

اهتماس پایه سهان  که ههاجا ه  

تواند به خوب  عمل کند، 

 بمشتر ه  شود



 مجوزهای مورد نیاز

 

 بای هورد نماس: هجوس4شکل 

 تعامل کاربر

 

 : تعاهل کاربر5شکل 

 حوزه

 

 : حوسه6شکل 

هحرهانگ ، جاهعمت و در دسترس بودن پماهدبا را بر هولفه توجه داشته باشمد اگر تغممر حوسه رخ ندبد، تاثمرات 

 سم  پذیر انعکاس ه  دبد، در غمراین ورت نتایج بر هولفه ای که تاثمر بمشتری تحمل ه  کند، انعکاس داده 

 ه  شود.

 یا ههاجا پمش اس حمله هجاس 

 است؟ به بهره برداری اس هولفه
 یا هجوسبای هدیر 

 هورد نماس ب تند؟

None (N) 
 غمرهجاسیک ههاجا 

 (Lپایم  )

 دسترس  سطح کاربر هورد نماس است

 (Hباال )

 دسترس  سطح سم تا یا هدیر هورد نماس است

اهتماس پایه افزایش ه  یابد، چون 

 هجوسبای کمتری هورد نماس است

نماس به کاربران   یا ههاجا

دیگری برای اجرای یک 

 عملمات دارد؟

None (N) 
 حمله را ه  توان بدون دخالت کاربر انجام داد

 (Rهورد نماس )

 حمله هوفق نماس به هداخله کاربر دارد

 

اهتماس پایه سهان  که هداخله کاربر هورد 

 نماس است، بمشتر ه  شود.

 

 یا ههاجا بر هولفه ای که هرجع 

 ن اس هولفه  سم  پذیر هتفاوت 

 است، تاثمر ه  گذارد؟

 (Cتغممریافته )

تاثمرات ایجاد شده بر سم تا فراتر اس هولفه ی 

 هورد بهره برداری

 (Uبدون تغممر )

 تاثمر بر هولفه قابل بهره برداری هحل  است

اهتماس پایه سهان  که تاثمر بر سم تا بای فراتر اس 

 گذارد، بمشتر ه  شود.هولفه  سم  پذیر اثر ه  



 تاثیر محرمانگی

 

 

 : تاثمر هحرهانگ 7شکل 

 تاثیر جامعیت

 

 : تاثمر جاهعمت8شکل 

 تاثیر در دسترس بودن

 

 ندسترس بود: تاثمر در9شکل 

 یا بمچ تاثمری بر 

 هحرهانگ  ه  نهد؟

 یا ههاجا ه  تواند بمه 

هولفه تحت اطالعات را اس 

تاثمر بدست  ورد یا 

اطالعات حمات  را افشا ه  

 کند؟

 (Hباال )

بمه اطالعات به ههاجا ارسال ه  شود یا فق  

 شودبرخ  اطالعات حمات  افشا ه  

 (Lپایم  )

برخ  اطالعات را ه  توان بدست  ورد و/یا 

 ههاجا کنترل  بر نوع یا درجه  نها ندارد

None (N) 
 بمچ اطالعات  افشا نم  شود

اهتماس پایه درجه 

اطالعات افشا شده 

 است

بمچ تاثمری بر  یا 

 جاهعمت وجود دارد؟

 یا ههاجا ه  تواند بمه 

اطالعات هولفه تحت 

تاثمر را تغممر دبد یا 

اطالعات حمات  را تغممر 

 دبد؟

 (Hباال )

ههاجا ه  تواند بر اطالعات  را در بر سهان  

تغممر دبد یا فق  برخ  اطالعات حمات  

 تغممر ه  کنند

 (Lپایم  )

تغممر ب تند و/یا ههاجا برخ  اطالعات قابل 

 کنترل  بر نوع یا درجه ندارد

None (N) 
 بدون اس بم  رفت  جاهعمت

اهتماس پایه بر اساس 

درجه اطالعات  که 

تغممر ه  کند، افزایش 

 ه  یابد

 یا تاثمر بر در 

دسترس بودن یک 

 هنبع دارد؟

 یا ههاجا ه  تواند 

به طور کاهل هولفه 

تحت تاثمر را انکار 

کند یا هنبع حمات  

 است؟

 (Hباال )

هنبع کاهال اس دسترس خارج است یا هنبع انتخاب  برای 

 هولفه حمات  است

 (Lپایم  )

 هولفه کابش یافته یا وقفه در هوجود

 بودن هنبع یا پاسخ

None(N) 
 بدون تاثمر در دسترس بودن

اهتماس پایه بر اساس درجه 

در دسترس بودن هنبع 

 افزایش ه  یابد



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 

 

 


