
حمالت سایبري از نظر پیچیدگی و بزرگی و نیز توانایی تخریب آنها به سرعت 
استفاده از مدیریت ریسک امنیت سایبري به منظور . در حال افزایش است

هاي با این وجود، چارچوب.ها ضروري استمدیریت این تهدیدها براي سازمان
تواند منجر به تخصیص غیربهینه منابع امنیت داراي اشکاالتی است که میفعلی 

ریسک و امنیت مدیریتبیمه سایبري به عنوان یک راه حل براي .سایبري شود
هاي توانند با ارائه تخفیفگران میبیمهبر اساس این ایده، . یبري مطرح استسا

. ایبري خود تشویق کنندها را براي بهبود امنیت سبیمه، شرکتمناسب درحق
دلیل این امر این است . هاي سایبري همچنان پائین استاما سطح پذیرش بیمه

ها در تعیین اینکه کدام محصوالت بیمه سایبري را خریداري که شرکت
هاي بیمه نیز براي ارزیابی دقیق ریسک شرکت. کنند با مشکل روبرو هستندمی

.کنندبیمه سایبري همچنان تالش میسایبري و در نتیجه تولید محصوالت 

هاي جدیدي را براي مدیریت مدلکتاب حاضر،ها، براي مقابله با این چالش
دهد که بخشی از آن براساس استفاده از بیمه ریسک امنیت سایبري ارائه می

: شده استارائهزیر مباحثکتاب، این در . سایبري است
مدیریت ریسک امنیت سایبري، از هاي ریاضی براي اي از مدلمجموعه

ها در تعیین تخصیص بودجه بهینه الگویی براي کمک به شرکت) الف(جمله 
الگویی براي کمک به ) ب(خود بین محصوالت امنیتی و بیمه سایبري و 

.گران در طراحی محصوالت بیمه سایبريبیمه

عوامل هایی براي تجزیه و تحلیل ریسک براي گزارش رفتاراستفاده از مدل
. هاها و بیمهتهدیدآمیز و همچنین رفتار شرکت

گیري ها، از مطالعات تصمیمن ذکر است که براي آگاهی از این مدلاشای
گیري توسط سازمانی و نیز مطالعات اقتصاد رفتاري و روانشناسی براي تصمیم

.افراد در مورد امنیت سایبري و بیمه سایبري استفاده شده است

شناختی این کتاب، براي پژوهشگران در طیف وسیعی هاي نظري و روشافتهی
هاي مرتبط با امنیت سایبري از جمله تجزیه و تحلیل ریسک و از رشته
کچوئري، علوم رفتاري و اقتصاد مفید اگیري، مدیریت فناوري، علوم تصمیم

سایبري گران امنیتهاي عملی به متخصصان و بیمهاز سوي دیگر، یافته.است
این کتاب در .کند تا امنیت سایبري و بیمه سایبري را افزایش دهندکمک می
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