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Introdução: Várias ferramentas em nuvem possibilitam alto desempenho em enviar,
compartilhar e sincronizar arquivos na internet sem necessidade de programas próprios
instalados.Comumente no mercado possui dois tipos de ferramentas: Dropbox e
one.ubuntu. Em hipótese, a comparação com os dois o Dropbox possui um ótimo
desempenho para os usuários que usam Windows; contudo para aqueles que trabalham
com Linux melhor é o one.ubuntu. Com este trabalho será possivel diminuir custos de
armazenagem de dados optando pela tecnologia da informação verde. Objetivo: 
Selecionar a melhor ferramenta em nuvem para armazenar arquivos dos alunos
trabalhados em laboratórios, pelo Infosol, nas escolas da região. Os objetivos
específicos foram comparar as várias caracteristicas das duas ferramentas, análise de
resultados e testes de performance.     Metodologia: A pesquisa realizada é do tipo
experimental, contendo seguintes atividades para a sua elaboração. 

1. Pesquisar os tipos de ferramentas em nuvem.
2. Qual a mais utilizada no mercado.
3. Fazer a comparação entre as ferramentas Dropbox e one.ubuntu.
4..Escolher qual ferramenta teve o melhor desempenho durante a pesquisa.
5. Validar o suporte em dois sistemas operacionais. Resultados: Comparando as duas
ferramentas o one.ubunto tem recursos a mais que possibilitam o usuário fazer suas
atividades em qualquer lugar, possuir 5 GB de espaço gratuito para armazenar
arquivos, contatos, notas, favoritos, música, mensagens do IM Gwibber, sincronização
automática (qualquer diretorio pode ser definido), sincronização dos contatos de
celular, partilha pública fácil de conteúdos, sincronização com o serviço Ubuntu One
Music Store, integração com o Ubuntu, com o Windows, Android, Browser e com o
IOS.  Por esses motivos é o mais viável para o usuário, mas por ele estar na língua
inglesa e não possuir o equivalente em português deve ser avaliado por novos olhos. 
Conclusão: O usuário hoje precisa de algo seguro, fácil e que esteja disponível em
qualquer lugar. Por isso as empresas estão optando em fazer mais ferramentas em
nuvens para atender as necessidades do usuário e aprimorar os seus serviços, para isso
obter total confiança no usuário oferecendo suportes gratuitos.
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