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Komerčné aplikácie

Windows 2000 bol vyvinutý ako systém pre domácich užívateľov a z tohto dôvodu je najmä na domácich počítačoch najrozšírenejším operačným systémom. V nadväznosti na túto skutočnosť je pre tento systém dostupné širšie portfólio komerčných aplikácií. 
	Naproti tomu FreeBSD ako odroda unixu je vyvíjaná ako serverový produkt – a teda pre tento operačný systém je dostupné iba obmedzené množstvo komerčných aplikácií. 
	Linux – akýsi stred medzi Windows a Unixom je postavený na unixovom jadre, ale najmä v poslednej dobe je aj vďaka nadšencom linuxu zrejmá snaha o vytvorenie „user friendly“ rozhrania a teda sa na trhu objavuje už aj množstvo aplikácií pre linux.


Voľne šíriteľné aplikácie

	Množstvo voľne šíriteľných aplikácii pre operačné systémy Windows sa zdá byť vysoké, ale nie je tomu tak. Väčšina aplikácií je šírená ako shareware, alebo v prípade freeware sú v prevažnej miere distribuované bez zdrojového kódu.
	FreeBSD poskytuje pomocou portov kolekciu tisícok voľne šíriteľných aplikácií, všetky aj so zdrojovým kódom. Táto databáza softvéru je často označovaná za najväčšiu a najprehľadnejšiu knižnicu voľne šíriteľných programov. 
	Pre Linux existuje tiež množstvo voľne šíriteľných programov, taktiež distribuovaných aj so zdrojovým kódom, ale je tu jedna nevýhoda. Programy často nie sú kompatibilné medzi jednotlivými distribúciami.


Výkonnosť

	OS Windows je preslávený svojimi vysokými nárokmi na HW a aj preto sa odporúča využívať ho iba na pracovných staniciach a zložitejšie operácie alebo serverové aplikácie prenechať radšej unixu. (Podľa odhadov iba 35% webových serverov využíva ako niektorú z verzií Windows server OS.)
	FreeBSD je naopak pre server ako stvorený. Až na 60% serverov je ako OS použitý klon unixu, pri servroch s najväčšou záťažou je to spravidla FreeBSD vďaka jeho robustným sieťovým službám a efektívnej správe pamäte.
Čo sa týka linuxu, ten sa nachádza niekde medzi. Väčšina aplikácií dosahuje na linuxe prijateľný výkon, avšak pri vyššej sieťovej prevádzke už výkonnosť klesá. Nakoľko je však linux open-source, odstránenie tohto nedostatku je možné očakávať čoskoro.


Podpora

	Dôležitým prvkom v zabezpečení operačných systémov je ich podpora. Zdrojový kód OS Windows nie je voľne prístupný, a teda problémy môžu riešiť iba programátori z Microsoft-u. Bezpečnostné záplaty nie sú vydávané okamžite, ale v stanovených intervaloch – spravidla raz mesačne.
	Podporu pre FreeBSD poskytuje množstvo organizácií. Okrem nich existuje množstvo „fanúšikov“ tohto systému, ktorí vďaka dostupnosti kódu dokážu prípadné problémy odstraňovať a vydávať záplaty takmer okamžite.
	Linux je na tom veľmi podobne. Množstvo ľudí, ale aj samotné organizácie ktoré vydávajú jednotlivé distribúcie linuxu si dávajú záležať na včasných opravách „svojho“ systému.


Spoľahlivosť / dostupnosť

	Každý užívateľ Windows určite pozná modrú obrazovky smrti.  Nízka spoľahlivosť je symbolom Windows a preto nemožno očakávať, že tento systém vydrží bez problémov (a reštartu) niekoľko mesiacov.
	FreeBSD ako aj Linux je preslávený svojou spoľahlivosťou a preto nie je problémom nájsť servre a pracovné stanice  ktoré bezproblémovo fungujú už niekoľko rokov. 


Súborový systém

	Windows využíva zväčša FAT a NTFS súborový systém. Tieto systémy sú vytvárané tak, aby boli kompatibilné aj s najstaršími systémami. Z tohto dôvodu majú obmedzené možnosti a najmä nie sú navrhované na používanie na multi-užívateľských OS a už vôbec nie pre sieťové úložné riešenia. 
	Linux využíva ext2 súborový systém, ktorý je už od počiatku navrhovaný pre multi-užívateľský OS a preto je optimalizovaný pre asynchrónny prístup k dátam. Aj z tohto dôvodu je bezpečnejší, nakoľko pri prípadnom páde systému je veľmi nízka pravdepodobnosť straty dát.
	FreeBSD využíva UFS (unix file system) ktorý je nadstavbou linuxového ext2 a okrem zvýšenej ochrany pred stratou dát pri páde systému umožňuje napríklad nastavenie množstva ďalších práv pre jednotlivé objekty (súbory/adresáre). 


Bezpečnosť

Microsoft  prezentuje, že jeho systémy sú bezpečné. Problémom však je nedostupnosť zdrojového kódu a nemožnosť overiť si tento fakt. Naopak, v prípade objavenia problému tento môže byť odstránený iba spoločnosťou Microsoft.
FreeBSD je už od počiatku vytváraný z dôrazom na zabezpečenie. Všetky jeho najdôležitejšie časti sú niekoľkonásobne preverované a vďaka otvorenosti kódu množstvo ľudí môže hľadať chyby a odstraňovať ich v čo najkratšom čase. Vo FreeBSD je možné nastaviť si rôzne úrovne zabezpečenia, ako napríklad zákaz prístupu do určitých blokov pamäte, zmenu atribútov súborového systému, atď. Synonymom FreeBSD je aj veľmi dobre prepracovaný firewall a množstvo utilít na odhaľovanie útokov.
Open-source zabezpečuje linuxu výhodu ľahkého vyhľadania chýb a ich následného rýchleho opravenia, ale naopak, zásahy do linuxu sú často robené programátormi, ktorí nemajú odborné znalosti. Linuxová komunita totižto nemá prepracovaný systém kontroly kódu pred zverejnením a v podstate ktokoľvek môže zasahovať do distribúcií. 


Cena

	Samotná cena systému Windows 2000 je vysoká, nehovoriac o serverových edíciách. Ďalšími nákladmi sú ceny za všetky programy, ktoré sú pre Unix a Linux dostupné zdarma. Výhodou je však cena správcovstva, nakoľko správca Windows infraštruktúry nemusí mať až také technické znalosti ako správca Unixu.
	FreeBSD je dostupný zdarma, taktiež ako množstvo aplikácií a kompletná dokumentácia. Problémom však môže byť cena kvalifikovaného personálu a nároky na školenie užívateľov.
	Linux je kompromisným riešením, nakoľko je kombináciou minimálnej (alebo žiadnej) ceny a relatívne užívateľsky priateľského rozhrania. 


Záver

	Windows bol vytvorený ako jednoduchý systém pre domácich používateľov a nebol kladený dôraz na bezpečnosť dát ako ani na bezpečnosť čo sa týka sieťovej prevádzky. 
	Unix bol naopak vytváraný presne na týchto základoch, a tak napríklad neumožňuje zásah do dôležitých častí systému bez potrebných práv. 

	NTFS súborový systém vo Windows umožňuje nastaviť totožnú úroveň zabezpečenia súborov ako napr. ext2, problémom však ostáva potreba samotného systému a aplikácií k prístupu k týmto súborom. Filesystém v unixe je „uprataný” – každý súbor tam má svoje presne vyhradené miesto a už po bežnej inštalácii sú prístupové práva pre jednotlivé adresáre nastavené relatívne bezpečne.

	Avšak všetko závisí na používateľoch – v prípade porovnávania zabezpečenia novej inštalácie systému by z hľadiska bezpečnosti jednoznačne vyhral unix, ale pri správnom nastavení je možné považovať zabezpečenie Windows 2000 za rovnako spoľahlivé ako bezpečnosť akejkoľvek distribúcie linuxu.


