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Que resposta S TP codifica o ESA apoia?
O ESA é completo-complacente com a especificação original do Simple Mail Transfer Protocol
(SMTP) do RFC 821. A lista completa de códigos da resposta de mensagem é alistada no RFC
821.
O 400 Series dos códigos indica erros NON-fatais ou respostas na conversação SMTP. Tais erros
são referidos frequentemente como macio-saltos, como a menos que instruído de outra maneira,
o mail server transmissor entrega da re-tentativa ao receptor pretendido mais tarde. os Maciosaltos podem ser causados por uma variedade de coisas que variam de uma conta do correio que
excede sua quota aos limites de política dos anfitriões S TP impostos em cima de um remetente
particular.
O 500 Series dos códigos é igualmente códigos de erro. Ao contrário dos macio-saltos do 400
Series contudo, os 500 denotam uma falha completa da parte do server de recepção aceitar uma
mensagem para a entrega. Estas falhas, referidas como duro-saltos, são causadas tipicamente
por edições como deformados ou desconhecidas correio-aos endereços, a uma verificação
reversa falhada DNS, ou a outros limites de política do host do receptor.
Éimportante notar que segundo a política ajustada para o mail server transmissor, um macio-salto
pode eventualmente se transformar um duro-salto
Está aqui uma lista dos códigos os mais comuns da resposta S TP:
Status de sistema 211, ou resposta da ajuda do sistema
MessageInformation da ajuda 214 em como usar o receptor ou o significado do comando não
padronizado aparticular; esta resposta é onlyto útil o usuário humano
Serviço 220 pronto
Canal de transmissão de fechamento de 221 serviços
250 pediu a aprovação da ação do correio, terminada
Usuário 251 não local; enviará a
Entrada do correio de 354 começos; extremidade com <CRLF>.<CRLF>

O serviço 421 não disponível, canal de transmissão de fechamento isto pode ser uma resposta ao
comando any se o serviço sabe que deve fechar
450 pedido ação do correio não tomada: caixa postal não disponível da caixa postal por exemplo,
ocupada
Ação solicitada 451 abortada: erro no processamento
Ação solicitada 452 não tomada: insuficiente armazenamento do sistema
453 receptores demais
O erro de sintaxe 500, comanda não reconhecido isto pode incluir erros tais como a linha de
comando demasiado por muito tempo
Erro de sintaxe 501 nos parâmetros ou nos argumentos
Comando 502 não executado
Sequência do mau 503 dos comandos
Comando parameter 504 não executado
Ação solicitada 550 não tomada: caixa postal não disponível da caixa postal por exemplo, não
encontrada, nenhum acesso
Usuário 551 não local; tente por favor
552 pediu a ação do correio abortada: alocação de armazenamento excedida
Ação solicitada 553 não tomada: sintaxe da caixa postal não permitida do nome da caixa postal
por exemplo, incorreta
Transação 554 falhada

