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Introdução
Este documento descreve que saltos macios são definidos como e onde os saltos são gravados
brandamente na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

Onde eu encontro a informação macia do salto nos logs?
Os saltos macios são os email que são temporariamente undeliverable. Por exemplo, um
usuário? a caixa postal s pode estar completa. Estas mensagens podem ser experimentadas de
novo mais tarde. (por exemplo, um código de erro S TP 4XX.)
Nota: Para mais informações sobre dos códigos de erro 4XX, veja por favor o Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP) aumentado registro dos códigos de status.
Os saltos macios são entrados os logs do correio de texto de IronPort (mail_logs) e nos logs do
salto (saltos). O log do salto grava toda a informação que refere-se cada receptor saltado. Além,
se você especificou o tamanho de mensagem para registrar ou setup o logconfig > os logheaders,
a mensagem e a informação de cabeçalho aparecerão após a informação do salto.
O ESA experimentará de novo a entrega baseada nos parâmetros do bounceconfig como
configurados. A entrega reattempted mais tarde baseou na máxima configurada de número de
novas tentativas ou tempo máximo na fila.
Àrevelia, o sistema gera uma mensagem de salto e envia-a ao remetente original para cada
receptor saltado duro. (A mensagem é enviada ao endereço definido no endereço do remetente
do envelope do envelope da mensagem. O envelope de é referido igualmente geralmente como o
remetente do envelope.) Você pode desabilitar esta característica e pelo contrário confiar em
arquivos de registro para obter informações sobre dos saltos duros.
Os saltos macios transformam-se saltos duros após o tempo máximo na fila ou no número
máximo de novas tentativas, qualquer vem primeiramente.

Exemplos

Exemplos de um salto macio como visto nos mail_logs:
Exemplo de um salto macio como visto no log do salto:
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