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6. NOVELL İŞLETİM SİSTEMİ    
 

Novell bir işletim sistemidir. Birden çok bilgisayarın bir ağ oluşturmasını sağlar. 
Netware işletim sistemi ağ içinde hizmet birimi olarak adlandırılan büyük kapasiteli 
sabit diski ve hızlı bir işlemcisi olan bir bilgisayara kurulur. İş istasyonlarının, ağa 
katılmaları ise çok kolaydır. 

1982 senesinde, Orem’ de küçük bir ofiste Utah, Ray Noorda, Judith Clarke, 
Craig Burton ve Superset adlı firmadan gelen programcılar PC ağının nasıl 
olabileceğini önceden gördüler. O zamanlar, Corvus Systems gibi temel olarak hard 
disk satan firmalar ile rekabet halindeydiler, fakat Novell en baştan birleşik bilgisayar 
sistemleri için yazılım üretmeye yöneldi. 

Novell orijinal olarak Motorola, işlemcisi üzerinde çalışmak üzere geliştirildi. 
Ancak daha sonra Novell’ in stratejileri aslında tek kullanıcı için geliştirilmiş olan 8088 
Intel mikro işlemcilerinde de çalışmayı sağlayarak gelecekte daha yaygın olmayı 
amaçlıyordu. Novell kullanıcıya, DOS ortamını kullanırken kolayca netware ağ 
ortamına geçecek biçimde bir ara birim sağlayarak, Netware’ in kişisel bilgisayarlarla 
kurulabilecek Yerel Bilgisayar Ağlarına yaygın olarak kurulmasını sağladı. 

Zor anlarda ve çabucak kazanç elde etmek için finansörlerin Noorda üzerinde 
baskı oluştuğu zamanlarda, Noorda yazılımı, sistem araçlarını ve desteği daha uzun 
vadeli sağlamak için Novell’ i yönlendirmeye devam etti. NetWare üzerinde şu ana 
kadar en az sekiz defa büyük değişiklikler yapılmıştır ve şu anda 400,000 Lan 
üzerinden 4,000,000 kişiye hizmet vermektedir. 
 
NetWare ürün ailesi PC-tabanlı ağ işletim sistemlerine dört kilometre taşı 
yerleştirmiştir. 

• Novell gerçek anlamda dosya paylaşımı için ilk ağ işletin sistemini geliştirendir. 

• Novell, SFT (System Fault Tolerant) NetWare ile güvenirliliği arttırmıştır. 

• Novell, TTS (Transaction Tracking System) disk aynalama ile verinin 
bütünlüğünü sağlar. Ayrıca, uzun süre kullanılmayan dosyaları otomatik olarak 
sıkıştırır ve diskte fazla yer kaplamasını önler. Bu dosyaları tekrar 
kullanacağımız zaman otomatik olarak açar ve biz farkına varmadan kullanırız. 

• Novell OPT’ yi (Open Protocol Technology) sunmuştur. Bütün NetWare 
hizmetleri için protokolden bağımsız mimari sağlayarak, Netware heterojen 
bağlanmaları destekler. 
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1991 yılının başına kadar, Novell’ in ELS (Entry Level System) NetWare ürünleri 
küçük bir ağa ihtiyacı olan organizasyonlara çözümler sundu. O zamanlar, firma ELS 
NetWare’ i bıraktı ve birkaç ay sonra NetWare Lite adlı yeni, tamamen farklı bir ürün 
ortaya çıkardı. Lite 1993 yılında Personal NetWare’ le değiştirildi. Personal NetWare 
DOS veya Windows üzerinde çalışan eşitler arası dosya ve yazıcı paylaşımına izin 
veren modern bir ağ ürünüdür. 

Daha önce Advenced NetWare 286 olarak bilinen NetWare 2.X orta-sınıf ağları 
(100 kullanıcıya kadar) ve ağlar arası yönlendirme hizmetlerini destekler, Dünya 
çapında binlerce dağıtıcıda yüklü olmasına rağmen Novell NetWare 2.X’ i artık 
doğrudan desteklemez. Daha önce Advanced NetWare 386 olarak bilinen NetWare 
3.X daha önceki NetWare uygulamalarına ek olarak endüstriye ağ uygulamalarının 
geliştirilebilmesi için gerekli platformu sağlar. NetWare 2.X ve 3.X’ in yüksek 
performanslı disk önbellekleme (‘elevator seeking’ ve diğer tekniklerle) çok iyi ve 
güvenli çok çeşitli ağ adaptörlerini kullanabilme yetenekleri gibi ortak özellikleri vardır. 

NetWare 4.X ve NetWare’ in Unix uyarlamaları gibi diğer ürünler firmadaki 
devrimin bir göstergesidir. Novell yapılarının, bir düzeni yada aşağı yukarı o sayıda 
düğümleri olduğunu gösteren bazı istatistiki bilgilere rağmen, Novell hızlı büyümeler 
için plan yapmaktadır. Novell uluslar arası bağlantılar arasında yapılan olan yüzlerce 
dağıtıcıya sahip büyük ağlar için tasarlanmış birçok özellikler içerir. 

Netware işletim sistemi, C dili ile yazılmıştır. Bu özelliği nedeniyle Novell 
Netware yazılımı, taşınabilir(portable) bir programdır ve beraberinde birçok işletim 
sisteminin de çalışmasına olanak sağlar (yani, birçok işletim sistemini destekler). 
Bunlar Windows NT DOS, UNIX, OS/2 işletim sistemleridir. 

Kısaca, Novell firması 1983 yılında kurulmuştur. Firmanın amacı kişisel 
bilgisayarlar arasındaki ağlar için yazılım ürünleri geliştirmektir. Novell’ in önerdiği ağ 
birçok sistemi, küçük bir yerel ağdan büyük bir bilgisayar ağına kadar da her türlü 
yerleşim düzenini desteklemektir,  ilk gerçek dosya paylaşım sistemini geliştiren ve 
kullanan ağ işletim sistemdir. Yüksek hata toleransı, disk çiftleme ve aynalama gibi 
gelişmiş özelliklere sahiptir. Novell Netware dünyada kullanılan en yaygın işletim 
sistemlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. En eski ağ işletim sistemlerinden 
birisi olması sayesinde pek çok ürün, donanım ve yazılım Novell ile uyumlu 
çalışabilmektedir. Netware’ de kullanılan “paket patlama” modu ile 512 byte’ lık paket 
sınırı aşılmıştır ve bu da performansı oldukça etkilemektedir. Kullanıcıların ve 
uygulama geliştirenlerin bir ağ işletim sisteminden isteyebilecekleri her şey Netware’ 
de vardır. Kullanıcılar için, dosya sistemi hızlı, güvenilir ve geniştir. Sistemi hem 
kullanıcı sayısı açısından hem de dosya dağıtıcı sayısı açısından geliştirebilirsiniz. 
Netware programcılara, gelecek kuşak dağıtıcı uygulamaları geliştirebilmeleri için 
gerekli platformu ve araçları sağlar. Şu anda son sürüm olan NetWare 5.x’ in 
özellikleri; genel isimlendirme, aktif güvenlik, Windows entegrasyonu, paket patlama 
modu sayesinde ağ işletim sistemlerinde iddialı bir yere sahiptir. 

Versiyonlarından da (sürümlerinden) bahsedecek olursak, Netware Lite, 
Netware v2.2, Netware v3.11 ve 3.12, Netware v4.01, Netware v4.2 ve Netware v5.1 
şeklinde gitmektedir. Microsoft Windows Ürünlerindeki ve Linux’ daki gelişmeler 
sebebi ile eski güncelliğini kaybetmeye başlamıştır.  



 

 38 

 İŞLETİM SİSTEMLERİ                       Alakoç BURMA 
 
 
 
Grafik arayüzü (görsel görünüm), kullandığımız windows görünümünde 

olmadığından kullanıcılar tarafından fazla sevilmemektedir. Aşağıda Novell 
versiyonlarının çıktığı tarihte en çok tutulan versiyonları görülmektedir. 

 

Netware Lite Netware v2.X Netware v3.11 ve 3.12 

Netware v4.01 Netware v4.2 Netware v5.1 ... 

 


