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5. CONCLUSION
Although Cloud computing can be seen as a new phenomenon which is set to revolutionise the 
way we use the Internet, there is much to be cautious about. There are many new technologies 
emerging at a rapid rate, each with technological advancements and with the potential of making 
human’s lives easier. However, one must be very careful to understand the security risks and 
challenges posed in utilizing these technologies. Cloud computing is no exception. In this paper 
key security considerations and challenges which are currently faced in the Cloud computing are 
highlighted. Cloud computing has the potential to become a frontrunner in promoting a secure, 
virtual and economically viable IT solution in the future. 

بخش 5 نتیجھ گیری 
 اگرچھ بھ رایانش ابری می توان بھ عنوان پدیده جدیدی نگاه کرد کھ برای تغییر

 اساسی در شیوه استفاده از اینترنت راه اندازی شده است، اما چیزھای زیادی وجود
 دارد کھ باید در موردآنھا احتیاط نمود. تکنولوژیھای جدید زیادی ھر یک با

 پیشرفتھای تکنولوژیکی و با پتانسیل راحت تر کردن زندگی انسانھا، بھ سرعت در
 حال ظھور می باشند. اما، می بایست در شناخت ریسک ھا و چالش ھای امنیتی

 مطرح شده در جریان کاربرد این تکنولوژیھا بسیار دقت نمود. رایانش ابری استثنا
 نمی باشد. در این مقالھ، مالحظات و چالش ھای امنیتی کلیدی مواجھ شده در

 رایانش ابری، روشن و راجع بھ آنھا توضیح داده شده است. رایانش ابری پتانسیل
 پیشتاز شدن در ترویج راه حل  فناوری اطالعات امن، مجازی و از لحاظ اقتصادی

 .بادوام در آینده را دارد
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