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V u l n e r a b i l i t y  A s s e s s m e n t

V!t"ina databází zranitelností dnes pracuje s hodnocením zranitelností zalo#en$ch na Common Vulnerability Scoring Systému 
(CVSS). V$robci technologií typu Vulnerability Management k dopln!ní hodnocení pou#ívají proprietární metody, u kter$ch v"ak 
není zve%ejn!n detailní princip jejich fungování. V &lánku budou detailn!ji rozebrány dv! nejznám!j"í metody CVSS a OWASP Risk 
Rating, princip, na kterém fungují, jejich v$hody a nev$hody. Druhá &ást bude zam!%ena na návrh nové metodiky pro hodnocení 
zranitelností, která bude minimalizovat identifikované nedostatky.

Hodnocení zranitelností

Úvod

Ro!n" je objeveno obrovské mno#ství zranitelností a sledo-
vat m$#eme i meziro!ní nár$st. Dle spole!nosti Imperva 
bylo v roce 2017 objeveno 14 086 zranitelností, rok 2018 
zaznamenal nár$st na 17 308 a v lo%ském roce jsme se 
dostali a# na !íslo 20 362 nov" objeven&ch zranitelností. 
Celkem byl tedy zaznamenán nár$st o 44,5 % od roku 2017. 
[1] Kdy# se podrobn"ji podíváme na rok 2018 a p'es 17 tisíc 
objeven&ch zranitelností, podstatná !ást z nich je hodno-
cena jako kritická nebo alespo% vysoká. Tém"' 59 % z nich 
má dle Common Vulnerability Scoring Systému (dále jen 
„CVSS“) hodnocení více ne# 7 bod$ a 15 % má hodnocení 
více ne# 9 bod$ z 10bodové stupnice. [2]

Vzhledem k tomu, #e v sou!asné dob" je více ne# desetina 
ve(ker&ch nov" objeven&ch zranitelností hodnocena jako kri-

tická, je na míst" se zamyslet, zda je rozsáhle u#ívaná metodi-
ka hodnocení CVSS stále vhodná a zda její funkce prioritizace 
dosta!uje rapidn" p'ib&vajícímu po!tu nov&ch zranitelností. Ji# 
n"kolikrát bylo zmi%ováno, #e je tato metodika zastaralá a její 
algoritmus hodnocení záva#nosti zranitelností nereflektuje 
n"které d$le#ité parametry. [3] Z uvedeného d$vodu vznikla 
nov"j(í verze standardu – CVSS verze 3, která pro hodnocení 
zranitelností pou#ívá dal(í parametry oproti p'edchozí verzi. 
I p'es uvedení t'etí verze CVSS pou#ívají hlavní v&robci nástroj$ 
pro skenování r$zné dal(í metodiky. Nap'. spole!nost Tenable 
v roce 2018 p'edstavila funkci Predictive Prioritization, spole!-
nost Qualys hodnotí zranitelnosti nejen na základ" CVSS, ale 
také pomocí své vlastní metody Qualys Severity Score, spole!-
nost BeyondTrust pou#ívá mimo jiné vlastní metriku pro hod-
nocení kvality dostupného exploitu. Spole!n" tyto spole!nosti 
ukazují na jeden fakt – CVSS hodnocení nedosta!uje a nezo-
hled%uje n"které d$le#ité parametry! [2], [4], [5]

Common Vulnerability  
Scoring System

Metodika CVSS hodnotí zranitelnosti na bodové stupnici 
od 0 (nejmén" záva#ná) do 10 (nejzáva#n"j(í). Krom" sa-
motného !íselného hodnocení by se u ka#dé zranitelnosti 
m"l objevit také tzv. CVSS vektor, kter& odrá#í hodnoty jed-
notliv&ch metrik pou#it&ch pro v&po!et kone!ného hodno-
cení. Metodika CVSS je zalo#ena na t'ech oblastech hodno-
cení záva#nosti zranitelností: 

 základní skóre (Base Score),
 do!asné skóre (Temporal Score),
 skóre prost'edí (Environmental Score).

Ka#dá z t"chto oblastí je dále hodnocena na základ" sou-
boru metrik, které se li(í v závislosti na pou#ité verzi CVSS. 

zranitelnost   hodnocení   CVSS   OWASP 

!ást I.
Nedostatky sou!asn"ch metod
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Oblasti hodnocení záva!nosti zranitelností

Základní skóre

Základní skóre se dá stanovit ihned po objevení zranitel-
nosti. Vyjad'uje záva#nost zranitelnosti samotné a nepo!ítá 
s #ádn&mi vn"j(ími vlivy a okolnostmi, které b"#n" ovliv-
%ují záva#nost dané zranitelnosti. Obecn" lze konstatovat, 
#e závisí na dopadu na d$v"rnost, dostupnost a integritu 
zranitelného systému, na náro!nosti zneu#ití zranitelnosti 
a na vektoru útoku. Základní skóre je v pr$b"hu !asu ne-
m"nné a je stejné pro v(echny v&skyty dané zranitelnosti 
nezávisle na prost'edí a !ase. K ur!ení jeho hodnoty je nut-
né nejd'íve stanovit p'íslu(né parametry (vektor a komplexi-
ta útoku, vy#adovaná oprávn"ní, interakce u#ivatele, dopad 
na d$v"rnost, dostupnost a integritu) a následn" je mo#né 
stanovit skóre dle dále uveden&ch rovnic (viz Tab. 1).

)íselné ohodnocení, rovn"# i hodnota parametru Rozsah jsou 
konstantní !íselné hodnoty definované p'ímo metodikou CVSS.

Základní skóre je vypo!teno na základ" uvedené soustavy 
rovnic, které vyjad'ují dopad a mo#nost exploitace. Nejprve 
je nezbytné stanovit hodnotu dopadu.

Následující rovnice vychází z hodnoty parametru Rozsah. 
Pokud je Nezm"n"n&, pou#ije se rovnice.

Je-li hodnota parametru Rozsah = Zm"n"n&, pou#ije se rovnice.

Následn" je vypo!tena hodnota exploitovatelnosti.

Poslední rovnice pro v&po!et základního skóre je op"t  
volena ze dvou hodnot parametru Rozsah. A je vypo!te-
na za pou#ití funkce Roundup, která vrací nejmen(í !íslo 
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Parametr základního skóre Mo!né hodnoty "íselné ohodnocení Poznámka

Vektor útoku

Vn"j(í sí*ov& 0,85 -
Vnit'ní sí*ov& 0,62 -

Lokální 0,55 -
Fyzick& 0,20 -

Komplexita útoku
Nízká 0,77 -

Vysoká 0,44 -

Vy#adované oprávn"ní

+ádné 0,85 -

Nízké 0,62
Pou#ije se hodnota 0,68, pokud má parametr  

Rozsah hodnotu Zm"n"n&

Vysoké 0,27
Pou#ije se hodnota 0,5, pokud má parametr  

Rozsah hodnotu Zm"n"n&

Interakce u#ivatele
+ádná 0,85 -

Vy#adovaná 0,62 -

Dopad na d$v"rnost/ 
dostupnost/integritu

Vysok& 0,56 -
Nízk& 0,22 -
+ádn& 0 -

 Dopad=1–[(1-DopadNaDůvěrnost)*(1-DopadNaDostupnost)*(1-DopadNaIntegritu)]

 DopadRosahNezměněný=6,52*Dopad

 DopadRosahZměněný=7,52*(Dopad-0,029)-3,25*(Dopad-0,02)
15

 Exploitovatelnost 
 =8,22*VektorÚtoku*KomplexitaÚtoku*VyžadovanáOprávnění*InterakceUživatele

 ZákladníSkóreRozsahNezměněný=Roundup (Minimum[(DopadRozsahNezměněný+Exploitovatelnost), 10]
  ZákladníSkóreRozsahZměněný=Roundup (Minimum[1,08*(DopadRozsahZměněný+Exploitovatelnost), 10]

s p'esností na jedno desetinné místo, je# je stejn" velké 
nebo vy((í ne# !íslo na vstupu.

Do!asné skóre

Na rozdíl od základního skóre se v !ase m"ní a odrá#í záva#-
nost zranitelnosti v dané dob" na základ" kvality a dostup-

nosti exploitu, mo#nosti odstran"ní zranitelnosti a mno#ství 
informací, které lze o zranitelnosti v dané dob" zjistit. Tato 
!ást skóre se nevztahuje na zranitelnost jako takovou, ale 
po!ítá s vn"j(ími vlivy, které mohou skóre sní#it, nebo na-
opak zv&(it. Do!asné skóre je stejné pro v(echny v&skyty 
dané zranitelnosti. Pro v&po!et do!asného skóre je nutné 
stanovit aktuální hodnoty parametr$: kvalita exploitu, úro-

Tab. 1: !íselné hodnocení parametr" základního skóre dle CVSS
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ve% nápravy a dostupné informace, které mohou nab&vat 
tabulkou prezentovan&ch hodnot (viz Tab. 2).

Do!asné skóre se vypo!ítá z parametr$ hodnocen&ch 
v tomto skóre a z hodnoty základního skóre.

Skóre prost"edí

Skóre prost'edí se skládá z parametr$, které jsou stejné 
jako v základním skóre, ale mají p'ídomek – modifikovan&, 
proto#e se vztahují na konkrétní prost'edí, tak#e mohou na-
b&vat jin&ch hodnot ne# u základního skóre. )íselné ohod-
nocení parametr$ ze základního skóre a modifikovan&ch 
parametr$ je v(ak pro jednotlivé hodnoty stejné. Mimo tyto 
stejné parametry jsou u skóre prost'edí p'idány dal(í t'i, 
pro které jsou mo#né hodnoty a jejich !íselné ohodnocení 
uvedeny v Tab. 3.

Pro v&po!et skóre prost'edí je nejprve vypo!ítán modifiko-
van& dopad, kter& vyjad'uje závislost dopadu na d$v"rnost, 
dostupnost a integritu a po#adavku na tyto t'i hodnoty.

Dal(í rovnice vychází z hodnoty parametru Modifikovan& 
rozsah. Pokud je hodnota Nezm"n"n&, pou#ije se rovnice.

Pokud je hodnota Zm"n"n&, pou#ije se rovnice.

Následn" je vypo!tena hodnota modifikované exploitovatel-
nosti.

V posledním kroku v&po!tu se op"t volí ze dvou hodnot pa-
rametru Modifikovan& rozsah. Pro Hodnotu Nezm"n"n& se 
zvolí následující rovnice.

Pro hodnotu Zm"n"n& se zvolí následující rovnice.

V u l n e r a b i l i t y  A s s e s s m e n t

Parametr do!asného skóre Mo#né hodnoty )íselné ohodnocení

Kvalita exploitu

Není definováno 1
Bez d$kaz$ 0,91

Proof-of-Concept 0,94
Funk!ní 0,97

Vysoká kvalita 1

Úrove% nápravy

Není definováno 1
Oficiální záplata 0,95
Do!asná záplata 0,96

Workaround 0,97
Nedostupná záplata 1

Dostupné informace

Není definováno 1
Nízké 0,92

St'ední 0,96
Detailní 1

Parametr  
do!asného skóre Mo#né hodnoty )íselné 

ohodnocení

Po#adavek d$v"rnosti/
dostupnosti/integrity

Není definováno 1

Nízk& 0,5

St'ední 1

Vysok& 1,5

 DočasnéSkóre=Roundup(ZákladníSkóre*KvalitaExploitu*ÚroveňNápravy*DostupnéInformace)

 ModifikovanýDopad
 =Minimun (1
 –[(1–PožadavekDůvěrnosti*ModifikovanýDopadNaDůvěrnost)
 *(1–PožadavekDostupnosti*ModifikovanýDopadNaDostupnost)
 *(1–PožadavekIntegrity*ModifikovanýDopadNaIntegritu),0,915]

 ModifikovanýDopadModifikovanýRozsahNezměněný=6,42*ModifikovanýDopad

 ModifikovanýDopadModifikovanýRozsahZměněný
 =7,52*(ModifikovanýDopad-0,029)-3,25*(ModifikovanýDopad*0,9731-0,0213)

 SkóreProstředíModifikovanýRozsahNezměněný
 =Roundup (Roundup(Minimum[(ModifikovanýDopadModifikovanýRozsahNezměněný
 +ModifikovanáExploitovatelnost),10]*KvalitaExploitu*ÚroveňNápravy*DostupnéInformace)

 SkóreProstředíModifikovanýRozsahZměněný
 =Roundup (Roundup(Minimum[1,08*(ModifikovanýDopadModifikovanýRozsahZměněný
 +ModifikovanáExploitovatelnost),10]*KvalitaExploitu*ÚroveňNápravy*DostupnéInformace)

 ModifikovanáExploitovatelnost
 =8,22*ModifikovanýVektorÚtoku*ModifikovanáKomplexitaÚtoku
 *ModifikovanáVyžadovanáOprávnění*ModifikovanáInterakceUživatele

Tab. 3: !íselné hodnocení parametr" do#asného 
skóre dle CVSS

Tab. 2: !íselné hodnocení parametr" 
do#asného skóre dle CVSS
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V#hody a nev#hody CVSS

Hlavní v&hodou CVSS metodiky je její komplexnost, co# je 
zárove% i její hlavní nev&hodou. [6], [7] Pokud je pro sta-
novení priority zranitelnosti pou#ito poslední Environmental 
Score, v&sledná hodnota bude velmi p'esn" odrá#et záva#-
nost pro dané prost'edí. Bohu#el je pro stanovení takového 
skóre nezbytné obrovské mno#ství informací, které ve v"t-
(in" p'ípad$ nelze zpracovat automatizovan". Podíváme-li 
se na do!asné skóre, je velmi dob'e navr#eno. Bohu#el je 
jeho reálné vyu#ití v sou!asné dob" tém"' nulové. +ádn& 
z nástroj$ pro detekci zranitelností ani sami „nálezci“ zrani-
telností do!asné skóre p'íli( nepou#ívají. 

Nev&hodou CVSS je, #e v"t(ina nástroj$ pro detekci zrani-
telností a pro stanovení rizik po!ítá pouze s metrikou základ-
ního skóre. D$vodem je skute!nost, #e je tém"' nemo#né 
automatizovan", bez poskytnutí mno#ství informací stanovit 
skóre prost'edí. Prioritizace zranitelností je tedy ponechána 
na u#ivatelov" nástroji. Pro p'esné ur!ení priority je v(ak 
nutné p'esn" v"d"t, o jak& systém se jedná. Základní skóre 
CVSS nebere v$bec v potaz d$le#itost zranitelného systé-
mu, nap'. zda se jedná o produk!ní server umíst"n& v de-
militarizované zón", nebo o server v uzav'eném testovacím 
prost'edí, kter& neobsahuje produk!ní data. Kdy# se podí-
váme na v&po!et do!asného skóre, m$#eme si v(imnout, #e 
hodnota kvality exploitu se násobí základním skóre.

Kvalita exploitu ale více souvisí s dopadem na d$v"rnost, 
dostupnost nebo integritu. [6] Pokud nejsou data, která by 
mohla b&t odcizena, m$#e b&t exploit sebelep(í, ale pro 
úto!níka je daleko d$le#it"j(í u#itek v podob" zisku z útoku 
ne# jeho jednoduchost. A je-li naru(ena pouze jedna polo#-
ka z d$v"rnosti, dostupnosti nebo integrity, základní skóre 
se rapidn" sní#í, a!koli pro úto!níka m$#e b&t stále velmi 
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lákavé zneu#ít danou zranitelnost, provést útok a mít mo#-
nost nap'. pozm"nit soubory. Stejn" tak z business pohledu 
na systém m$#e mít zmín"né fatální následky. 

OWASP Risk Rating Methodology

Tato metodika je primárn" zam"'ena na zranitelnosti, které 
se nacházejí ve webov&ch aplikacích. Nicmén" je mo#né tuto 
metodiku pou#ít i na hodnocení jak&chkoli dal(ích bezpe!-
nostních zranitelností systém$. OWASP metodika není zda-
leka tak roz(í'ená jako CVSS, která vícemén" p'edstavuje 
standard v oblasti hodnocení záva#nosti zranitelností. Základ-
ní my(lenkou této metodiky je vztah mezi rizikem, pravd"- 
podobností zneu#ití a dopadem p'i zneu#ití zranitelnosti. 
Celá metodika je zalo#ena na tom, #e riziko je p'ímo úm"rné 
pravd"podobnosti zneu#ití a dopadu. Jak tedy vypl&vá z uve-
deného, základními oblastmi pro hodnocení záva#nosti zrani-
telnosti dle OWASP Risk Rating Methodology jsou pravd"po-
dobnost zneu#ití a dopad na systém p'i zneu#ití zranitelnosti.

Oblasti hodnocení

Stanovení pravd#podobnosti zneu$ití

První oblastí pro stanovení finálního rizika je pravd"podob-
nost zneu#ití dané zranitelnosti. Hodnotí se osm r$zn&ch 
faktor$ rozd"len&ch do dvou skupin – faktory nositel$ hroz-
by (Threat Agent Factors) a faktory zranitelnosti samotné 
(Vulnerability Factors). Pravd"podobnost zneu#ití je sta-
novena jako pr$m"r hodnot jednotliv&ch faktor$. Faktory 
obou skupin jsou uvedeny v Tab. 4.

)íseln&m ohodnocením jednotliv&ch faktor$ jsou konstant-
ní !íselné hodnoty, které jsou definovány p'ímo metodikou 
OWASP Risk Rating.

Skupina 
faktor$ Faktor Mo!né hodnoty

"íselné 
ohod-
nocení

Faktory 
nositel$ 
hrozby

Úrove% 
schopností

+ádné technické schopnosti 1
Nízké technické schopnosti 3

Pokro!il& u#ivatel 5
Sí*ové znalosti a programovací 

schopnosti 6

Penetra!ní tester 9

Motivace
Nízká nebo #ádná 1

St'ední 4
Vysoká 9

Obtí#nost 
zneu#ití  

zranitelnosti

Velmi vysoká 0
Vysoká 4
Nízká 7

Velmi nízká 9

Skupina  
nositel$ 
hrozby

V&vojá'i 2
Systémoví administráto'i 2

U#ivatelé interní sít" 4
Partne'i 5

Autentizovaní u#ivatelé 6
Anonymní u#ivatelé internetu 9

Faktory 
zranitel-

nosti

Objevení 
zranitelnosti

Velmi obtí#né 1
Obtí#né 3

Jednoduché 7
Pomocí automatizovan&ch nástroj$ 9

Exploitace

Teoretická 1
Obtí#ná 3

Jednoduchá 5
Pomocí automatizovan&ch nástroj$ 9

Informace 
o zranitelnosti

Neznámé 1
Tajné 4

Známé 6
Ve'ejn" známé 9

Detekce 
pr$niku

Aktivní detekce v aplikaci 1
Logováno a kontrolováno 3

Logováno bez kontroly 8
Bez logování 9

Tab. 4: !íselné hodnocení OWASP faktor" pro stanovení 
pravd$podobnosti zneu%ití
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Stanovení dopadu zneu$ití

Rovn"# jako v p'edchozí oblasti je zde hodnoceno osm r$z-
n&ch faktor$, které jsou rozd"leny do dvou skupin – faktory 
technického dopadu (Technical Impact Factors) a faktory 
business dopadu (Business Impact Factors). [9] Zde se ne-
po!ítá s pr$m"rem hodnot, ale pro hodnocení jsou brány 
bu, technické, nebo business faktory, pokud jsou k dispo-
zici. Ne v#dy je mo#né ohodnotit dopad na business v p'í-
pad" zneu#ití zranitelnosti, proto je druhou mo#ností pou-
#ití hodnoty faktoru technického dopadu. Jednotlivé faktory 
z obou skupin jsou uvedeny v Tab. 5.

Stanovení celkového rizika

Pro finální stanovení hodnoty rizika je nejd'íve nutné slov-
ní ohodnocení jednotliv&ch !íseln&ch hodnot dle p'evodní 
Tab. 6.

Pravd"podobnost zneu#ití je stanovena jako pr$m"r v(ech 
hodnot faktor$ nositel$ hrozby a faktor$ zranitelnosti. Dopad 
p'i zneu#ití je stanoven jako pr$m"r hodnot faktor$ business 
dopadu, a pokud tyto faktory nelze ohodnotit, tak jako pr$-
m"r hodnot faktor$ technického dopadu. Pro ur!ení v&sled-
né míry rizika se vychází z následující Tab. 7.

V#hody a nev#hody OWASP  
Risk Rating Methodology

V&hodou této metodiky je jednozna!n" její jednoduchost, 
která je zaji(t"na díky men(ímu mno#ství faktor$ (parame-
tr$), ne# je tomu u CVSS, a také jednoduch&m principem 
vyhodnocení celkové míry rizika. Díky tomu je snadno pou-
#itelná r$zn&mi nástroji. [10] Vzhledem k masivnímu roz(í'e-
ní CVSS je v(ak tato metodika vídána z'ídka. Druhou velkou 
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Tab. 5: !íselné hodnocení OWASP faktor" pro stanovení dopadu zneu%ití

Tab. 7: Míra rizika dle OWASP Risk Rating

Tab. 6: P&evodní tabulka #íselného ohodnocení  
na slovní hodnocení

Skupina 
faktor$ Faktor Mo!né hodnoty

"íselné 
ohodno-

cení

Faktory 
technického 

dopadu

Ztráta 
d$v"rnosti

Minimální mno#ství odcizen&ch necitliv&ch dat 2

Minimální mno#ství odcizen&ch kritick&ch dat 6

Rozsáhlé mno#ství odcizen&ch necitliv&ch dat 6

Rozsáhlé mno#ství odcizen&ch kritick&ch dat 7

Odcizení v(ech dat 9

Ztráta 
integrity

Minimální mno#ství lehce po(kozen&ch dat 1

Minimální mno#ství vá#n" po(kozen&ch dat 3

Rozsáhlé mno#ství lehce po(kozen&ch dat 5

Rozsáhlé mno#ství vá#n" po(kozen&ch dat 7

Úplné po(kození v(ech dat 9

Ztráta 
dostupnosti

Minimální nedostupnost sekundární slu#by 1

Minimální nedostupnost primární slu#by 5

Rozsáhlá nedostupnost sekundární slu#by 5

Rozsáhlá nedostupnost primární slu#by 7

Úplná nedostupnost v(ech slu#eb 9

Odhalení 
úto!níka

Úplné vysledování 1

Mo#né vysledování 7

Nemo#né vysledování 9

Faktory 
business 
dopadu

Finan!ní 
po(kození

Men(í ne# náklady na opravu zranitelnosti 1

Mal& vliv na ro!ní zisk 3

V&znamn& vliv na ro!ní zisk 7

Bankrot 9

Po(kození 
reputace

Nízké po(kození 1

Ztráta v&znamn&ch zákazník$ 4

Ztráta dobrého jména 5

Úplné po(kození zna!ky 9

Nedodr#ení 
po#adavk$

Málo záva#né poru(ení po#adavk$ 2

V&znamné poru(ení po#adavk$ 5

Velmi záva#né poru(ení po#adavk$ 7

Poru(ení 
soukromí

Konkrétního jedince 3

Stovek lidí 5

Tisíc$ lidí 7

Milión$ lidí 9

Míra rizika

Dopad

Vysok& St'ední Vysoká Kritická

St'ední Nízká St'ední Vysoká

Nízk& +ádná Nízká St'ední

Nízká St'ední Vysoká

Pravd"podobnost

"íselné ohodnocení Slovní hodnocení

0 a# 3 Nízké

3 a# 6 St'ední

6 a# 9 Vysoké
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AEC a.s. se zam"'ením na anal&zy, návrhy 
a implementace technologick&ch 'e(ení. 
Specializuje se p'edev(ím na oblast bezpe!-
nostního monitoringu a 'ízení identit.

David Pecl
Bezpe!nostní specialista se zam"'ením 
na ochranu koncov&ch stanic a na 'ízení 
zranitelností ve spole!nosti AEC a.s. V rámci 
t"chto oblastí zastává také roli produktového 
mana#era.

v&hodou je preference business faktor$ p'ed t"mi technic-
k&mi. Pro ka#d& systém v r$zn&ch organizacích m$#e ta 
samá zranitelnost p'edstavovat jiné riziko, je tedy vhodné ji 
i jinak ohodnotit. Díky tomu, #e metodika OWASP preferuje 
business faktory p'ed technick&mi, je prioritizace p'esn"j-
(í ne# nap'. u základního skóre CVSS. [11] Dále metodika 
OWASP reflektuje parametry, které CVSS bu, v$bec nemá, 
nebo je zohled%uje v jiném ne# základním skóre. Jedná se 
nap'. o faktory exploitace nebo informace o zranitelnosti, 
které jsou obsa#eny a# v do!asném CVSS skóre. Dále me-
todika OWASP vychází z faktor$ motivace úto!níka a mo#-
nosti jeho odhalení. Zejména první z t"chto faktor$ je velmi 
d$le#it& pro prioritizaci zranitelnosti. [12]

Nev&hodou této metodiky je práv" ona jednoduchost. To, 
co je v CVSS skóre hodnoceno pomocí !ty' parametr$ 
(vektor útoku, komplexita útoku, úrove% oprávn"ní, inter-
akce u#ivatele), je zde hodnoceno pouze faktory obtí#nost 
zneu#ití zranitelnosti a skupina nositel$ hrozby. Není zde 
tedy mo#né specifikovat do takové hloubky detailu v(echny 
parametry pro hodnocení zranitelností, které nap'. CVSS 
metodika ve v(ech sv&ch hodnoceních obsahuje.

Záv%r

Ka#dá z popsan&ch metodik pro stanovení záva#nosti zrani-
telností vychází z ur!itého základního principu. Na základ" 
uveden&ch informací je mo#né konstatovat, #e metodika 
CVSS je v tomto ohledu slo#it"j(í ne# metodika OWASP. 
U obou metodik je v(ak mo#né shledat velkou míru nep'es-
nosti v&sledn&ch hodnot zranitelností. Tento fakt m$#e mít 
fatální dopad na samotnou hodnotu zranitelnosti i na hod-
nocen& systém v p'ípad", #e tato zranitelnost nebude prio-
ritn" 'e(ena a dojde k jejímu zneu#ití, a to i p'es aktuálnost 
problematiky.

Aktuálnost 'e(ení problematiky hodnocení zranitelností je 
jasn" podpo'ena jejich ka#doro!ním nár$stem v 'ádech 
tisíc$. Hodnocení nov" objeven&ch zranitelností dle uvede-
n&ch metodik vykazuje velkou míru nep'esnosti, tyto zrani-
telnosti jsou na stupnici záva#nosti nadhodnocovány. Pro 
vlastníky aktiv je pak obtí#né a# p'ímo nemo#né prioritizo-
vat zranitelnosti vlastními silami a v akceptovatelné dob" 
zranitelnosti na systémech odstra%ovat. I p'es nedostatky 
popsan&ch metodik a p'es aktuálnost této problematiky 
není hodnocení zranitelností v"nována dostate!ná pozor-
nost. Na základ" uveden&ch nedostatk$ bude v druhém dílu 
tohoto !lánku prezentována nová metodika pro hodnocení 
zranitelností, která je bude minimalizovat. 
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