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Naplózás a jövőben
Milyen technológiai és üzleti trendek határozzák meg a naplózó piac jövőjét?

A következő tanulmány azt próbálja feltérképezni, hogy az informatikai piac technológiai 
és üzleti trendjei miként hatnak a naplózó eszközökkel szembeni elvárásokra, és hogyan 
alakítják át ezt a jelenleg főként IT megfelelőség (compliance) által hajtotta piacot.

Outsourcing
Az informatika korunk ipari forradalma, amely a gépesítés, a tömegtermelés, a 
motorizáció és a telekommunikáció után újabb lendületet ad a gazdasági folyamatok 
gyökeres átalakulásának.

Ha kellő távolságból szemléljük a modern technológia életünkre gyakorolt hatását, akkor 
azt vehetjük észre fő következményként, hogy a fejlődés hatására egyre kevésbé 
függünk fizikai környezetünktől. Az emberiség előbb azt érte el, hogy számára 
kedvezőtlen környezetben is túléljen, majd azt, hogy a világ bármely pontjára 
eljuthasson különösebb nehézség nélkül, és végül nemrég azt, hogy már nem is 
lényeges, hol tartozkodik. Az életünk, a munkánk és a szociális kapcsolataink manapság 
már nincsenek a fizikai létbe ágyazva. Januárban is ehetünk epret, minusz húsz fokban 
is tehetünk romantikus sétát, a házunk tornácáról is képesek vagyunk hatékonyan 
dolgozni, és az óceán túlpartján élő személyekkel is ápolhatunk szoros barátságot.
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Mindezek a vívmányok az üzleti életet is alaposan felforgatták. Száz éve még divatos 
volt a frázis, hogy ha valamire időben és jó minőségben van szükséged, akkor azt 
csináld magad. Nem volt még régen, amikor a gyárak a teljes értékteremtő lácot 
birtokolták, a nyersenyag előállításától kezdve a tényleges gyártáson át a 
kereskedelemig és a szervízig. Abban a korban például a nagyobb szervezetek saját 
üvegest foglalkoztattak a kitört ablakok javítására, főállású takarító osztályt tartottak fent, 
és valószínűleg saját autóbuszuk is volt sofőrrel a céges kirándulások hatékony 
lebenyolítása végett.

Mindenki tudta persze, hogy a saját busz nincs kihasználva, de ezt a hátrányt bőven 
ellensúlyozta, hogy amikor kellett, akkor ott volt. Elég arra gondolni, hogy telefon nélkül 
milyen macerás lett volna buszt rendelni.

Ezt a “csináld magad!” üzleti bölcsességet zúzta porrá a közlekedés, a 
telekommunikáció és az informatika fejlődése hajtotta paradigmaváltás, amely a 
vállalatközi koordináció költségeit levitte a szervezeten belüli koordináció 
költségszintjére. Ma éppen olyan egyszerű autóbuszt rendelni egy külső cégtől, mintha 
házon belül kellene lefoglalnunk azt. Ugyanakkor, egy autóbuszok üzemeltetésére 
szakosodott specialista valószínűleg jobban ért a megfelelő típusok kiválasztásához és 
gazdaságos üzemeltetéséhez, nem beszélve arról, hogy több ügyfél esetén mennyivel 
jobb lesz a jármű kihasználtsága.

Az előzőekben vázolt jelenség keretében a szervezetek fokozatosan felbomlanak 
magkompetenciák mentén, hogy az így létrejött egységekből üzleti alapon 
szerveződjenek újra értéktermelő láncokká a hatékonyságnak immár egy magasabb 
szintjén. Ezt a folyamatot hívjuk outsourcingnak vagyis kiszervezésnek, aminek 
következtében a vállalatok néhány alaptevékenységre öszpontosító specialistákká 
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válnak, és minden mást amire szükségük van a piacon szereznek be. Gondoljunk csak a 
szórakoztató elektronikai szegmensre! Vajon gyárt-e az Apple bármit is? Természetesen 
nem. Inkább olyan specialistákra bízza ezt, akik minden üzleti folyamatukat a hatékony 
és magas minőségű gyártás érdekében alakították ki. Gyárt-e a Mercedes féket? 
Kormányt? Kereket? Természetesen nem. A márkatulajdonosok arra a folyamatra 
fókuszálnak, ahol a legtöbb többlet értéket képesek előállítani az ügyfeleik számára.

Az IT iparosodása
Ha megértettük, hogyan ösztönzi a technológiai fejlődés a nem kulcsfolyamatok 
kiszervezését, akkor tovább léphetünk a következő szintre, amikor maga a technológia 
is az outsourcing “áldozatává” válik.

Ehhez tegyünk egy kis kitérőt, és vizsgáljuk meg azt az általános tanulási folyamatot, 
ahogy a társadalmak adaptálnak egy új technológiát! Válasszuk a például a kerékpárt! 
Az új technológia először látványosságként jelenik meg. Bemutatók, kiállítások 
főszereplője. Sokat cikkeznek róla, hogy mi lesz a jövője, hogyan alakítja át a 
közlekedést, és hogy mennyire veszélyes. Ekkoriban jellemzően egyedi darabok 
készülnek belőle. Kezdetben ugyanis extrém sportként kezelik; kerékpárt vezetni csak 
artista vizsgával lehetett. Sok helyütt be is tiltották az utcai kerékpározást. Néhány 
vállalkozás ugyanakkor lát benne fantáziát és kezdetét veszi a manufakturális gyártás. 
Bebizonyosodik, hogy a kerékpár népszerű mindennapi közlekedési eszköz lehet, 
amennyiben versenyképes az ára. Beindul a szabványosítás és a tömeggyártás, és 
lassan minden háztartásba kerékpár kerül. Aztán előbb a népszerű üdülő helyeken majd 
később a nagyvárosokban is megjelennek az első kerékpár kölcsönzők. Ezekből a 
kölcsönzőkből manapság egyre inkább hálózatok alakulnak ki, hogy a kerékpár olyan 

www.balabit.hu

http://www.balabit.com
http://www.balabit.com


közlekedési infrastruktúrává, urbánus közszolgáltatássá váljon, mint a villamos vagy a 
trolibusz.

Hasonló technológiai adaptációs folyamat végső fázisához ért az IT is. Megtanultuk 
használni az informatikát, és így nincs is többé rá szükségünk. A vállalatoknak nem 
szerverek kellenek, ők e-mailezni akarnak, vagy más alkalmazást használni, esetleg 
adattároló és számítási kapacitásokat használni, de többé nem akarják már birtokolni és 
működtetni ezeket. Úgy van rájuk szükségük, mint a folyó vízre vagy az elektromos 
áramra: saját víztisztító és erőmű nélkül.

Hamarosan úgy fogunk gondolni a vállalati szerverszobákra és rendszergazdákra, mint 
most a főállású üvegesre és a vállalati autóbuszra. Az IT infrastruktúra üzemeltetése 
nem kulcstevékenysége a vállalatoknak, így fokozatosan kiszerveződik olyan 
specialilstákhoz, akik a méretgazdaságosság és a nagyobb tapasztalat miatt jóval 
hatékonyabban képesek azokat üzemeltetni.

Ezzel az informatika (azon belül is főleg a hardver) egy érett, iparosodott korszakba lép, 
ahol az IT a mindennapok része, de többé már nem dísze.

Virtualizáció
A virtualizáció szintén egy olyan jelenség, ami a fizikai függést szünteti meg csak ezúttal 
nem az emberét, hanem a gépekét. A virtualizáció legnagyobb vívmánya, hogy a 
szoftvert véglegesen elválasztja a számítási- és tárolókapacitást adó hardvertől. Ez 
egyrészt azért fontos, hogy szervezeten belül jobban lehessen tervezni és 
gazdaságosan kihasználni ezeket a kapacitásokat, másrészt utat nyit a hardver 
tetszőlegesen skálázható ipari infrastruktúrakénti kezelése felé. A virtualizált környezet 
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ugyanakkor nem csak az erőforrásallokáció szempontjából kedvező, de homogén 
környezetként az üzemeltetési költségek jelentős csökkentésére is alkalmas. Mindezek 
mellett nagy rugalmasságot is ad a szervezeteknek, amelyek alacsony költségen és 
gyorsan képesek új kiszolgálókat létrehozni, akár ideiglenes jelleggel is, anélkül, hogy a 
megszüntetésük bármilyen költséggel terheléné a szervezetet.

Meg kell azonban említenünk, hogy a virtualizációs technológiákat fejlesztő vállalatok 
még számos biztonsággal kapcsolatos kérdésre nem adtak választ. A virtualizációs 
technológiákat üzemeltető vállalatok leggyakoribb félelme, hogy a virtuális hosztok vagy 
az általuk elért adatok “átlátszanak”, azaz egymásból elérhetők lesznek. Vagy, ami akár 
még rosszabb eshetőség lehet, hogy a virtuális hosztból maga a hypervisor réteg érhető 
el

Mobilizáció
Az a konvergencia, ami a PC és a mobileszközök között pár éve elindult, hamarosan 
beteljesedik és megszünteti a különbséget asztali és mobil gép között, hardver és 
operációs rendszer szintjén egyaránt. Sokat lehetne beszélni arról, hogy milyen 
technológiák teszik mindezt lehetővé: kezdve a távközlés forradalmi átalakulásától, a 
mobil processzorok és a szilárdtest memóriák fejlődésén át a nagyfelbontású és 
alacsonyfogyasztású érintésérzékeny kijelzőpanelekig. A lényeg azonban az igény. Az 
emberek mára nem csak, hogy megtanulták használni az informatikai és távközlési 
eszközöket, de azok beépültek az életükbe, méghozzá olyan számítási és adattárolási 
kapacitást feltételezve háztartásonként, ami pár évtizede még csak néhány laborban 
létezett. Gondoljunk csak bele, hogy egy mindennapos Google keresés, milyen 
erőforrásokat kíván! Vagy, hogy a digitális fényképezőnk által termelt adatmennyiség 
hány merevlemezt töltött volna meg havonta még alig egy évtizedel ezelőtt is.
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A mobilizáció iránya jól kivehetően az, hogy a kezünkbe könnyű, kisfogyasztású, 
egyszerűen használható eszközök kerüljenek, amelyek online csatlakoznak az adatokat 
tároló és feldolgozó kiszolgálókhoz.

Felhők
A számítástechnika felhősödése tulajdonképp nem is önálló trend, hanem az eddigiek 
eredője. A cloud egy ipari infrastruktúra, ami rugalmasan igénybevehető szolgáltatásként 
nyújt számítási és adattárolási kapacitást, alkalmazásokat sőt adatokat (pl. tartalmat) is. 
Amennyiben a cloud házon kívűl, külső szolgáltatónál helyezkedik el, úgy az általa 
helyettesített üzleti folyamatok kiszervezéséről is beszélhetünk. Az üzleti világban 
elsősorban a költségcsökkentési kényszer, a versenyképesség növelése és a reakcióidő 
csökkentése hajtja a szervezeteket külső, nagyobb vállalatokat a belső felhők irányába.

A consumer piacon ezzel szemben főleg a mobilizáció az, ami a felhasználókat a cloud 
szolgáltatások irányába tereli. A két szegmens azonban valahol össze fog érni, hiszen az 
on-demand tartalomvásárlás és az online alkalmazások igénybevételének egyszerűsége 
és alacsony költsége az otthoni felhasználók asztali gépein is fokozatosan erősíti a felhő 
szolgáltatások népszerűségét. Ugyanakkor, késlekedve bár, de várhatóan a vállalatok 
PC-vel kapcsolatos vásárlási attitűdjeit is alaposan át fogja alakítani a mobil 
technológiák által hajtott vékonykliens - felhő modell.

Így, bár részben különböző okokból, mind az otthonok, mind a cégek rohamos ütemben 
állnak át felhő szolgáltatások használatára.
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A számítási felhők tekintetében érdemes még megjegyezni azt is, hogy ezek az 
infrastruktúrák tulajdonképp a felhasználók tőke- és kockázatközösségeként is 
működnek. Vagyis a vállalatok informatikával kapcsolatos tőke igénye és biztonsági 
kockázata is “kiszerveződik” egy külső, közösen finanszírozott egységbe.

Mit jelent mindez a naplózó piacra nézve?
Az előzőekben vázolt trendek mind abba az irányba mutatnak, hogy a világban (az 
irodaházakban és az otthonokban) szétszórt IT erőforrások a jövőben csomópontokba 
koncentrálódnak, ahol ipari környezetben üzemeltetik azokat. Mindez azt is jelenti, hogy 
mind a szerverek, mind a hálózati eszközök, de még a szoftverek piacán is az enterprise 
kategóriájú megoldások vállnak uralkodóvá, sőt kialakul (már kialakult: lásd Google 
például) egy olyan ma még alig létező lépték, ami kiterjedésében és összetettségében 
legalább egy nagyságrenddel meghaladja a legnagyobb jelenlegi igényeket.

Az olyan “hagyományos” cloud szolgáltatók mellé, mint az Amazon EC2 és a 
SalesCloud, valamint ezek kisebb versenytársai, a legnagyobb hardvergyártók is 
felsorakoznak. A napokban jelentette be a HP és a Dell is, hogy globálisan elérhető ipari 
felhő infrastruktúra építésébe kezdenek, amelynek kapacitásait saját (szerver) 
hardvereik alternatíváiként fogják értékesíteni.

De nem csak a vállalati piacon indulnak hasonló projektek! Az Apple már építi több 
milliárd dolláros cloud központját, amely az általa gyártott mobil eszközök adat és 
számítási igényeit fogja kiszolgálni a háttérben.

Vegyük észre, hogy ha az IT eszközök a jövőben egyre inkább ipari csomópontokba 
koncentrálódnak, akkor az általuk generált naplóbejegyzések is ezekben a 
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központokban keletkeznek! Azaz, a jövőben a naplózó piacra is a nagyvállalati 
megoldások előtérbe kerülése lesz jellemző, és a gyártóknak egyre inkább oda kell 
figyelniük a felhőket üzemeltető szervezetek speciális igényeire.

Mik ezek a különleges igények?
Alapvetően egy kiterjedt számítási felhő naplózása esetében az üzemeltetőknek négy 
nagy kihívással kell szembe nézniük. Az egyik a teljesítmény iránti igény. A másik az 
üzembiztosság. A harmadik a menedzsment. A negyedik pedig a megbízhatóság. 
Vegyük ezeket sorra!

Teljesítmény

Ez tulajdonképp a legnagyobb kihívás. A manapság elterjedt néhány száz vagy ezer 
szerverből álló adatközpontokban és felhőkben is már olyan mennyiségű naplóüzenet 
keletkezik, amely csak komoly kompromisszumok árán gyűjthető egyetlen központi 
helyre. A megoldást általában a következő praktikák alkalmazása jelenti:

Naplószerverek hiearchiába szervezése. Mivel egy naplózó szerver terhelését nem 
csak az üzenetek száma, de a hozzá kapcsolódó naplózott szerverek (itt kliensek) 
száma is meghatározza, a két szintű hierarchia segíthet akár egy nagyságrendet is 
emelni a teljesítményen.

Előszűrés. Akár önmagában, akár a hierarchiába szervezéssel kombinálva szinte 
tetszőleges méretű rendszer naplózását segít megoldani. A probléma csak az vele, hogy 
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adatvesztést jelent. Bizonyos tipusú naplókat így nem gyűjtünk. Tehát a gyakorlatban 
csak korlátozottan használható, vagy komoly kompomisszumok mellett.

Lokális alközpontok. Ha a rendszert több szegmensre bontjuk például funkció szerint, 
akkor a problémát több kisebb rendszerre bontottuk fel. A hátránya ennek a 
megoldásnak, hogy nehezedik az összefüggések feltárása. Ennek feloldására 
alkalmazható az, hogy a lokális napló adatbázisokból akár dedikált hálózati kapcsolaton 
egy helyre gyűjtjük a naplókat. Akár mindet, de az is lehet, hogy már csak egy előszűrés 
után. Itt is vannak korlátozások, hiszen kiterjedt, akár földrajzilag is szétszórt rendszer 
esetén komoly késleltetéssel érkeznek meg a naplóüzenetek, ami a monitorozás 
szempontjából csökkenti az adatminőséget.

Oszlop-orientált adatbázis. Amennyiben nagymennyiségű naplóüzenetet gyűjtünk 
össze és ezeket úgy szeretnénk emelezni vagy monitorozni, hogy a vizsgált minta 
keletkezése egy hosszabb időintervallumot lefedjen (valós idejű monitorozásnál 
jellemzően egy napnál hosszabb idő-intervallum, normál elemzés esetén több hét, de 
akár egy év is), akkor a hagyományosan használt sor-orientált SQL adatbázisok helyett 
oszlop-orientált adatbázisokat célszerű használni, amelyek sokkal alkalmasabbak az 
elemzés (OLAP) tipusú műveletek gyors elvégzésére. A megoldás hátránya, hogy a 
lemezre írás ebben az esetben könnyen válik szűkkeresztmetszetté.

A naplószerverek hierarchiába szervezésével és a naplók előszűrésével viszont könnyen 
elérhetjük, hogy az extrém hosszú távú archiválásra és elemzésre szánt napló 
üzeneteket tároljuk oszlop-orientált adatbázisba, míg az alsóbb szinteken maradunk az 
SQL adatbázisnál.

Felhő technológiák alkalmazása. Amennyiben kompromisszumok nélküli megoldást 
keresünk a felhők naplózására és e naplók elemzésére, a naplózó infrastruktúra 
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felépítésekor is azokat a technológiákat kell alkalmaznunk, amelyek magukat a felhőket 
is működtetik. Olyan elosztott számításra tervezett keretrendszereket, amelyek 
lehetővéteszik akár több tízezer node vagy több petabájt adat kezelését. Ezek a 
rendszerek speciális, elosztott fájrendszert és olyan többszálú, elosztott 
folyamatszervezést alkalmaznak, amelyek a normál adatbázisrendszereknél jóval 
gazdaságosabban képesek extrém nagy adatmennyiségen összetett korrelációs 
lekérdezéseket futtatni. A legelterjedtebb ilyen keretrendszer a Hadoop, amelynek 
legfőbb kontribútora a Yahoo, de a Facebook, az Apple, az Amazon, a HP, az IBM és 
még rengeteg más vállalat is ez az open-source rendszer mellett tette le a voksát, amely 
ma már iparági szabványnak tekinthető.

A Hadoop keretrendszer segítségével már könnyedén építhetők olyan naplózó 
infrastruktúrák, amelyek nem csupán fogadni képesek extrém mennyiségű napló 
üzenetet, de azokat valós időben indexelik is, és akár több hónapnyi menyiségükön is 
képesek korrelációs vizsgálatokat végezni.

Üzembiztonság

A számítási felhők olyan nagyberuházások, mint a repülőgépek, melyek teljes 
élettartamát betáblázzák, és csak akkor nem repülnek, ha karbantartás alatt állnak. Így 
biztosítják a befektetett tőke legmagasabb megtérülését. Vagyis, minden leállásnak, 
vagy minden, az alacsony üzembiztonság miatti kapacitás feleslegnek kimutatható 
költsége van. Ennek megfelelően a felhők naplózására épített alrendszereknek is igen 
szigorú rendelkezésreállást kell felmutatniuk. Mindez robosztus működést, HA fürtökbe 
szervezhetőséget és olyan biztonságos felépítést feltételez, amely kizárja a 
naplóüzeneteken keresztül megvalósított támadásokat.
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Menedzsment

Kiterjedt rendszerek üzemeltetését tulajdonképp lehetetlen központi menedzsment 
nélkül elképzelni. A szoftverkomponensek frissítése és a konfigurációk módosítása, mind 
megkövetelik az automatikus központi terítést. Ide tartozik az a szerény követelmény is, 
hogy a konfigurációs fájlok szerkezete könnyen áttekinthető és gép által is értelmezhető 
legyen.

Hasonlóan fontos elvárás a különböző biztonságtechnikai rendszerekkel való szoros és 
zökkenőmentes integráció. Itt elsősorban SIEM eszközöket és adatbázisokat kell érteni.

Megbízhatóság

Egy megbízható naplózó infrastruktúrával szemben hasonlóak az elvárásaink, mint a 
postai szolgáltatásokkal szemben. Amikor feladunk egy levelet azt szeretnénk, ha az 
oda is érne, útközben senki ne olvassa el, és senki ne is módosítsa az üzenet tartalmát. 
Vagyis, hogy az üzenet legyen bizalmas, sértetlen, és elérhető. Mindezeket a 
követelményeket a következő technológiák alkalmazása tudja biztosítani egy naplózó 
rendszerben:

•Megbízható, titkosított üzenettovábbítás, ami általában TCP/IP protokollon futó 
titkosított csatornát jelent.

•Szigorúan sorszámozott, időpecséttel ellátott, digitálisan aláírt üzenetek.
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•Kliens oldali disk buffer, ami gyakorlatilag korlátlan mennyiségben képes a 
naplóüzeneteket ideiglenesen tárolni, ha a központi naplózó szerver nem elérhető. A 
hálózati kapcsolat helyreállása után a felhalmozott adat fokozatosan továbbításra kerül.

A válasz: HSRL
A piacon elérhető naplózó eszközök elsősorban az informatika jelenleg legfontosabb 
trendjére válaszul fejlődtek ki, ami nem más, mint az IT megfelelőség. Ezek a naplózó 
szerverek képesek megbízhatóan működni és bizalmas úton gyűjteni, valamint tárolni a 
naplóüzeneteket. A közeljövőben ezekből az eszközökből fognak kifejlődni azok a 
naplózó szerverek, amelyek ugyanezt a feladatot képesek ellátni extrém nagy terhelés 
mellett is. Ezt nevezzük mi High-Speed Reliable Logging néven.

Összefoglalva az eddigieket, a HSRL eszközökkel szemben a következő elvárásokat 
fogalmazhatjuk meg:

•optimalizált kód

•IPv/ támogatás

•64 bites jól skálázódó multi thread architektúra

•időpecsételt, digitálisan aláírt, szigorúan sorszámozott üzenettovábbítás és tárolás

•kliens oldali disk buffer az üzenetvesztés ellen

•legalább 500.000 üzenet fogadása másodpercenként
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syslog-ng
A syslog-ng termékcsalád a UNIX/Linux platformok legelterjedtebb, kvázi-szabvány 
naplózó platformja, amely több mint 12 éves pályafutása alatt számos úttörő megoldást 
hozott a piacra, elsősorban a megbízható üzenettovábbítás és a mennyiségi 
előfeldolgozás területén. A syslog-ng nyílt forrású verzióját becslések szerint körülbelül 
650.000 szervezet használja naplózásra világszerte. Ez a kiterjedt open source 
közösség adja a termékcsalád fő erejét, melynek segítségével a fejlesztők rendkívűl 
gyorsan felismerhetik és megválaszolhatják a kialakuló piaci igényeket és trendeket.

A platform elismertségére jellemző, hogy a piacon elérhető valamennyi SIEM eszköz 
syslog-ng kompatibilis, valamint, hogy a megoldást fejlesztő BalaBit IT Security a termék 
sikere révén már évek óta tagja a naplózással kapcsolatos nemzetközi 
szabványosítással foglalkozó projekteknek (IETF, CEE). 

Az elmúlt években a felhasználói közösségben szignifikánsak nőtt azon felhasználók 
száma, amelyek a korábbinál jóval nagyobb terhelés mellett kívántak naplózó 
szervereket üzemeltetni. Ezekre az igényekre válaszul fokozatosan növekszik a syslog-
ng által kínált teljesítmény. A legújabb termékkiadások ennek megfelelően már 
laboratóriumi körülmények között képesek az egymillió üzenet/másodperc sebesség 
elérésére, ami valós felhasználás mellet is elérheti 600-700 ezer üzenet fogadását 
másodpercenként egy belépőszintű hardveren. A syslog-ng Premium Edition legújabb, 
4F1 kiadása az, amit a világon első ízben sorolhatunk a HSRL eszközök körébe.
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A syslog-ng termékcsalád főbb tulajdonságai

Titkosított naplózás (SSL/TLS)

A naplóüzenetek érzékeny információt tartalmazhatnak, ami nem kerülhet illetéktelenek 
kezébe. A syslog-ng Premium Edition natív módon képes SSL/TLS csatornák 
kezelésére, amely a legkényelmesebb és legbiztosabb módja a fenti problémák 
megoldásának. Az SSL lehetővé teszi a kliens és a szerver kölcsönös autentikálását is, 
X.509 tanúsítványok segítségével.

Naplóüzenetek megbízható továbbítása

A syslog-ng lehetővé teszi, hogy a naplóüzeneteket távoli szerverekre továbbítsa. 
Különböző szerverek naplóüzenetei így összegyűjthetők, és dedikált naplószervereken 
központilag tárolhatók. A TCP protokoll használata biztosítja, hogy egy üzenet se 
vesszen el.

Üzenetek pufferelése merevlemezre

A syslog-ng Premium Edition a helyi merevlemezre menti az üzeneteket, ha a központi 
naplószerver vagy a hálózati kapcsolat elérhetetlenné válik. Amikor újra kiépül a 
kapcsolat, a syslog-ng automatikusan elküldi az üzeneteket a szervernek, az eredeti 
sorrendben. A puffer tartalma akkor sem vész el, ha a syslog-ng alkalmazást újra kell 
indítani.
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Üzenetküldés menetének szabályozása

A syslog-ng úgy szabályozza az üzenetfolyamot, hogy figyeli, van-e szabad hely a 
kimenő pufferben új üzenetek számára. Ha a kimenő puffer tele van, a cél valamiért nem 
tud üzeneteket fogadni, mert például a célszerver túlterhelt, vagy megszakadt a hálózati 
kapcsolat. Ilyen esetben a syslog-ng felfüggeszti az üzenetek beolvasását a forrásból, 
amíg nem sikerül elküldeni a korábbi üzeneteket a célszervernek.

Aláírt, időpecsételt tárolás

A syslog-ng Premium Edition a naplóüzeneteket titkosított, tömörített, indexelt, és 
időpecséttel ellátott bináris fájlokban is képes tárolni. Az érzékeny adatokhoz így csak az 
erre jogosult, a megfelelő titkosítási kulcsokkal rendelkező személyek férhetnek hozzá. 
Az időpecsétet külső szolgáltatótól (Timestamping Authority, TSA) is lehet kérni.

Extrém terhelhetőség

A syslog-ng a teljesítményre optimalizált alkalmazás, és elképesztő mennyiségű üzenet 
feldolgozására képes. Pontos beállításaitól függően valósidőben másodpercenként akár 
650000 üzenetet, vagy óránként több mint 100 GB nyers naplóüzenetet is képes 
feldolgozni belépőszintű szerverhardveren.
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