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Introdução

Este original descreve as maneiras diferentes de instalar correções de programa ISE e FAQ
durante a instalação.

Pré-requisitos

Requisitos

Você tem o conhecimento básico do motor do serviço da identidade (ISE).●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Motor 2.X do serviço da identidade de Cisco●

Informações de Apoio

Correções de programa das versões Cisco ISE em uma base semi-regular. Estas correções de
programa contêm correções de bug e, quando necessárias, reparos de segurança. Pense sobre
as vulnerabilidades de Heartbleed e de caniche que foram descobertas com SSL. Para
assegurar-se de que as correções de bug sejam aplicadas, as vulnerabilidades de segurança são
obstruídas, e a solução trabalha tão continuamente quanto possível, tenha sempre uma estratégia
de remendo de planeamento.



Quando você instala uma correção de programa em um nó ISE, o nó está recarregado/reinício os
serviços depois que a instalação está completa. Você pôde ter que esperar por alguns minutos
antes que você possa entrar outra vez. Você pode programar as instalações da correção de
programa durante uma janela de manutenção para evitar uma indisponibilidade provisória.

Assegure-se de que você instale as correções de programa que são aplicáveis para a versão de
Cisco que é distribuída em sua rede. Cisco relata toda a má combinação nas versões assim como
nos quaisquer erros no arquivo de correção.

Você não pode instalar uma correção de programa com uma versão que seja mais baixa do que a
correção de programa que é instalada atualmente em Cisco. Similarmente, você não pode rolar
para trás mudanças de uma correção de programa da versão mais baixa se uma versão posterior
é instalada atualmente em Cisco. Por exemplo, se a correção de programa 3 é instalada em seus
servidores Cisco, você não pode instalar ou rolar para trás a correção de programa 1 ou 2.

Quando você instala uma correção de programa da BANDEJA preliminar que é parte de um
desenvolvimento distribuído, Cisco ISE instala a correção de programa no nó principal e então em
todos os Nós secundários no desenvolvimento. Se a instalação da correção de programa é bem
sucedida na BANDEJA preliminar, Cisco ISE a seguir continua a instalação da correção de
programa nos Nós secundários. Se falha na BANDEJA preliminar, a instalação não continua aos
Nós secundários. Contudo, se a instalação falha em alguns dos Nós secundários por qualquer
razão, ainda continua com o nó secundário seguinte em seu desenvolvimento.

Quando você instala uma correção de programa da BANDEJA preliminar que é parte de um
desenvolvimento do dois-nó, Cisco instala a correção de programa no nó principal e então no nó
secundário. Se a instalação da correção de programa é bem sucedida na BANDEJA preliminar,
Cisco a seguir continua a instalação da correção de programa no nó secundário. Se falha na
BANDEJA preliminar, a instalação não continua ao nó secundário.

Você deve ter o papel de administrador super Admin ou de System Admin a instalar ou o
rollback as correções de programa.

A instalação da correção de programa usando o GUI

A fim transferir as correções de programa ISE do cisco.com, navegue às transferências > ao >
segurança > ao controle de acesso do Produtos e a política > o Identity Services Engine > o
software do Identity Services Engine, clicam por favor aqui.

https://software.cisco.com/download/home/283801589


Nota: As correções de programa de Cisco ISE são normalmente cumulativas, significando que isso instalar a correção de
programa 11 incluirá todas as correções de bug da correção de programa 1 para remendar a instalação de 10. correções
de programa exige uma repartição do server ISE.

Nota: Assegure para verificar a soma de verificação MD5/SHA512 após ter transferido o arquivo de correção.

A fim aplicar a correção de programa no ISE, entre ao nó preliminar da administração ISE (BANDEJA) GUI e siga as instruções abaixo. 

Etapa 1. Escolha a administração > o sistema > a manutenção > o gerenciamento de patches > instalam

Etapa 2. Clique consultam e escolhem o arquivo de correção que você transferiu do cisco.com

Etapa 3. O clique instala para instalar a correção de programa

A instalação da correção de programa usando o CLI

Etapa 1. Configurar um repositório ISE e coloque a correção de programa exigida ISE no
repositório. Para configurar o repositório ISE consulte como configurar o repositório no ISE

Etapa 2. Início de uma sessão a ISE CLI usando o SSH

Etapa 3. Assegure-se de que o ISE CLI possa alistar o índice do repositório.

ISE/admin# show repository FTP_repository

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/identity-services-engine-software/215348-how-to-configure-repository-on-identity.html


ise-patchbundle-2.4.0.357-Patch6-19021923.SPA.x86_64.tar.gz

ise-patchbundle-2.4.0.357-Patch9-19062923.SPA.x86_64.tar.gz

ise-patchbundle-2.6.0.156-Ptach3-19110111.SPA.x86_64.tar.gz

Etapa 4. O installpatch em um nó específico ISE do CLI, executa o comando install da correção
de programa no modo exec.

Patch install <patch_file_name> <FTP_repository>

Entre ao CLI do nó ISE através do SSH e execute os comandos abaixo:

ISE/admin#patch install ise-patchbundle-2.6.0.156-Ptach3-19110111.SPA.x86_64.tar.gz

FTP_repository

% Warning: Patch will be installed only on this node. Install using Primary Administration node

GUI to install on all nodes in deployment. Continue? (yes/no) [yes] ? yes

Save the current ADE-OS running configuration? (yes/no) [yes] ? yes

Generating configuration...

Saved the ADE-OS running Configuration to startup successfully

Initiating Application Patch installation...

Getting bundle to local machine...

Unbundling Application Package...

Verifying Application Signature...

patch successfully installed

% This application Install or Upgrade requires reboot, rebooting now...

Broadcast message from root@ISE (pts/1) (Fri Feb 14 01:06:21 2020):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins

Broadcast message from root@ISE (pts/1) (Fri Feb 14 01:06:21 2020):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins

Broadcast message from root@ISE (pts/1) (Fri Feb 14 01:06:41 2020):

The system is going down for reboot NOW

Broadcast message from root@ISE (pts/1) (Fri Feb 14 01:06:41 2020):

The system is going down for reboot NOW

Como instalar a correção de programa em todos os Nós ISE no
desenvolvimento

Quando você instala uma correção de programa da BANDEJA preliminar que é parte de um
desenvolvimento distribuído, Cisco ISE instala a correção de programa em nó principal e então
em todos os Nós secundários no desenvolvimento. Se a instalação da correção de programa é
bem sucedida na BANDEJA preliminar, Cisco ISE a seguir continua a instalação da correção de
programa nos Nós secundários. Se falha na BANDEJA preliminar, a instalação não continua aos
Nós secundários. Contudo, se a instalação falha em alguns dos Nós secundários por qualquer
razão, ainda continua com o nó secundário seguinte em seu desenvolvimento.

Como rolar para trás a correção de programa em todos os Nós
ISE no desenvolvimento

Para rolar para trás uma correção de programa dos Nós de Cisco ISE em um desenvolvimento,
você deve primeiramente rolar para trás a mudança da BANDEJA. Se isto é bem sucedido, a
correção de programa está rolada então para trás dos Nós secundários. Se o processo do



rollback falha na BANDEJA, as correções de programa não estão roladas para trás dos Nós
secundários. Contudo, se o rollback da correção de programa falha em qualquer nó secundário,
ainda continua a rolar para trás a correção de programa do nó secundário seguinte em seu
desenvolvimento.

Quando Cisco ISE rolar para trás a correção de programa dos Nós secundários, você pode
continuar a executar outras tarefas da BANDEJA GUI. Os Nós secundários serão reiniciados
após o rollback.

A fim rolar para trás as correções de programa ISE entre a ISE GUI e navegue à administração >
ao sistema > à manutenção > ao gerenciamento de patches > selecionam a correção requerida e
clicam o Rollback, segundo as indicações da imagem:

Como ao Rollback a correção de programa do ISE CLI

Etapa 1. SSH ao nó ISE em que você gostaria de remover a correção de programa.

Etapa 2. Verifique as correções de programa instaladas no nó ISE executando o comando show
version

ISE/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 3.0

ADE-OS Build Version: 3.0.5.144

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2005-2019 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: ISE

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco Identity Services Engine

---------------------------------------------

Version : 2.6.0.156

Build Date : Tue Feb 12 00:45:06 2019

Install Date : Mon Sep 30 12:17:29 2019

Cisco Identity Services Engine Patch

---------------------------------------------

Version : 1

Install Date : Tue Oct 01 01:30:12 2019



Cisco Identity Services Engine Patch

---------------------------------------------

Version : 3

Install Date : Tue Mar 24 05:35:19 2020

Etapa 3. Execute a correção de programa do comando removem o número de arquivo do <patch
do name> do <application para ser removed> 

           Por exemplo: - a correção de programa remove o ise 2

ISE/admin# patch remove ise 3

Continue with application patch uninstall? [y/n] y

% Warning: Patch will be removed only from this node. Remove patch using Primary Administration

node GUI to remove from all nodes in deployment.

Patch successfully uninstalled

% This application Install or Upgrade requires reboot, rebooting now...

Broadcast message from root@ISE (pts/1) (Sun Mar 8 03:16:29 2020):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins

Broadcast message from root@ISE (pts/1) (Sun Mar 8 03:16:29 2020):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins

Broadcast message from root@ISE (pts/1) (Sun Mar 8 03:17:41 2020):

The system is going down for reboot NOW

Broadcast message from root@ISE (pts/1) (Sun Mar 8 03:17:41 2020):

The system is going down for reboot NOW

Nota: As correções de programa ISE são cumulativas na natureza e não podem ser roladas para trás quando uma
versão mais nova existir, que precise de rolar para trás primeiramente.

 Se você gostaria de desinstalar o precedente remende. Nós precisamos de desinstalar
primeiramente e então a correção de programa a mais atrasada a versão precedente da correção
de programa.

ISE/admin#patch remove ise 1

Continue with application patch uninstall? [y/n] y

% Warning: Patch will be removed only from this node. Remove patch using Primary Administration

node GUI to remove from all nodes in deployment.

Continue? (yes/no) [yes] ? yes

% Patch cannot be rolled back while a newer version exists, which needs to rolled back first.

Verificação

A fim ver o progresso da instalação da correção de programa ISE, navegue à administração > ao
estado do nó do sistema > da manutenção > do gerenciamento de patches > da mostra, segundo
as indicações da imagem:



Você pode igualmente verificar o estado da instalação da correção de programa do nó ISE
registrando ao mesmo server e ao corredor ISE o comando show version

ISE1/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 3.0

ADE-OS Build Version: 3.0.5.144

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2005-2019 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: ISE1

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco Identity Services Engine

---------------------------------------------

Version : 2.6.0.156

Build Date : Tue Feb 12 06:15:06 2019

Install Date : Thu Nov 21 16:39:02 2019

Cisco Identity Services Engine Patch

---------------------------------------------

Version : 1

Install Date : Thu Apr 02 11:00:08 2020

ISE1/admin#  

Você pode igualmente verificar mensagens bem sucedidas e falhadas da correção de programa
em alarmes ISE:



Referência bem sucedida do log de instalação da correção de
programa

cauda sh do sistema de registro ade/ADE.log do isea/admin#
2020-04-19T15:38:01.634794+05:30 isea ADEOSJAVAAPI[26999]: ADEAUDIT 2030,
type=PATCH INSTALAM, name=PATCH INSTALAM COMEÇADO, username=kopriadm,
correção de programa do cause=Application instalam inititated, adminipaddress=10.65.80.116,
interface=GUI,
detail=Patch Install iniciada com pacote - ise-patchbundle-2.6.0.156-Patch3-
19110111.SPA.x86_64.tar.gz, repo - tmplocalpatchinstallrepo
2020-04-19T15:38:01.635194+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[796]: Install iniciou com pacote - ise-patchbundle-2.6.0.156-Patch3-
19110111.SPA.x86_64.tar.gz, repo - tmplocalpatchinsta
llrepo
2020-04-19T15:38:01.784100+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[913]: Área da fase - /storeddata/Installing/.1587290881
2020-04-19T15:38:01.827925+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[918]: Obtendo o pacote à máquina local
2020-04-19T15:38:01.829562+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: configuração [26999]:[error]:
repositório: [test] rm_repos_cfg.c[552]: server não encontrado na URL
2020-04-19T15:38:01.830656+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: transferência [26999]:[info]: [test]
cars_xfer.c[66]: a cópia local dentro de ise-patchbundle-2.6.0.156-Patch3-
19110111.SPA.x86_64.tar.gz pediu
2020-04-19T15:38:02.873630+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: transferência [26999]:[info]: [test]
cars_xfer_util.c[2293]: O arquivo de propriedades /tmp/.cars_repodownload.props existe limpeza
da necessidade após um SINAL ou uma transferência completo
2020-04-19T15:38:03.247065+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[954]: Pacote obtido - em /storeddata/Installing/.1587290881/ise-patchbundle-
2.6.0.156-Patch3-19110111.SPA.x86_64.tar.gz
2020-04-19T15:38:03.247424+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[1002]: Unbundling o pacote ise-patchbundle-2.6.0.156-Patch3-
19110111.SPA.x86_64.tar.gz
2020-04-19T15:38:09.066295+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[1064]: Verificando a assinatura para o pacote ise-patchbundle-2.6.0.156-
Patch3-19110111.SPA.x86_64.tar.gz
2020-04-19T15:38:13.171615+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o



[test] cars_install.c[1073]: Confirme assinado de /storeddata/Installing/.1587290881/ise-
patchbundle-2.6.0.156-Patch3-19110111.SPA.x86_64.tar.gz do pacote
d com chave da liberação
2020-04-19T15:38:18.816986+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[1166]: Unbundling feito. Verificando parâmetros de entrada…
2020-04-19T15:38:18.877267+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[1195]: O arquivo manifesto está - em
/storeddata/Installing/.1587290881/manifest.xml
2020-04-19T15:38:18.877604+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[1234]: Manifeste o appname do arquivo - ise
2020-04-19T15:38:18.878051+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[1286]: O pacote da correção de programa contém patch(3) para o app
version(2.6.0.156)
2020-04-19T15:38:18.878254+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] ci_util.c[305]: Comparando o app instalado version:(2.6.0.156) e a versão do app a correção
de programa é significada for:(2.6.0.156)
2020-04-19T15:38:18.878517+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[1321]: Manifeste o pkgtype do arquivo - CAR
2020-04-19T15:38:18.878712+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[1735]: Verificando o fecho de correr…
2020-04-19T15:38:27.006433+05:30 isea ADE-SERVICE[1158]: aplicativo [26999]:[info]: instale o
[test] cars_install.c[1796]: Executando a correção de programa instale o script patchinstall.sh de
patch.zip
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.209692+05:30: informação: O [PATCHINSTALL.SH] QUE
COMEÇA A CORREÇÃO DE PROGRAMA INSTALA O SCRIPT. PATCHDIR:
/storeddata/Installing/.1587290881 INSTALLDIRS:
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.211274+05:30: informação: VER DO [PATCHINSTALL.SH]
NEWPATCH: 3 VER PRÉVIOS DA CORREÇÃO DE PROGRAMA: 0
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.213166+05:30: informação: O [patchinstall.sh] IRF-
RABBITMQ-RUNTIME e IRF-CORE-ENGINE-RUNTIME remove começa
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.214840+05:30: informação: O [patchinstall.sh] remove o
recipiente IRF-Rabbitmq
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.753502+05:30: informação: Identificação do recipiente IRF-
Rabbitmq do [patchinstall.sh] -
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.755172+05:30: informação: O [patchinstall.sh] nenhum
recipiente IRF-Rabbitmq existe para remover. \ n
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.756631+05:30: informação: O [patchinstall.sh] remove o
recipiente do IRF-Núcleo-motor
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.781127+05:30: informação: Identificação do recipiente do IRF-
Núcleo-motor do [patchinstall.sh] -
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.783028+05:30: informação: O [patchinstall.sh] nenhum
recipiente do IRF-Núcleo-motor existe para remover. \ n
teste do isea 2020-04-19T15:38:27.784724+05:30: informação: O [patchinstall.sh] IRF-
RABBITMQ-RUNTIME e IRF-CORE-ENGINE-RUNTIME remove terminado
teste do isea 2020-04-19T15:38:33.077501+05:30: informação: [aplicativo: operação:
cpmcontrol.sh] Na parada Monit
teste do isea 2020-04-19T15:38:33.197734+05:30: Demônio de Monit com o pid [12796] matado
teste do isea 2020-04-19T15:38:34.289656+05:30: informação: [aplicativo: operação:
cpmcontrol.sh] Parada feita Monit
2020-04-19T15:38:34.671998+05:30 isea ADEOSShell[28278]: ADEAUDIT 2062, type=USER,
processador do log do name=M&T, username=system, processador do log do cause=M&T
parado, adminipaddress=127.0.0.1, interface=CLI, processador detail=Stopping do log M&T
teste do isea 2020-04-19T15:38:43.621160+05:30: informação: [aplicativo: operação: adprobe



adprobe.sh]: Parando a ponta de prova do wmi…
teste do isea 2020-04-19T15:38:43.657769+05:30: informação: [aplicativo: operação: adprobe
adprobe.sh]: a ponta de prova do wmi é desabilitada
teste do isea 2020-04-19T15:38:43.989085+05:30: informação: [aplicativo: operação: syslogprobe
syslogprobe.sh]: Parando a ponta de prova do Syslog…
teste do isea 2020-04-19T15:38:44.019674+05:30: informação: [aplicativo: operação: syslogprobe
syslogprobe.sh]: a ponta de prova do Syslog é desabilitada
teste do isea 2020-04-19T15:38:44.367442+05:30: informação: [aplicativo: operação: restprobe
restprobe.sh]: Parando a ponta de prova do resto…
teste do isea 2020-04-19T15:38:44.400103+05:30: informação: [aplicativo: operação: restprobe
restprobe.sh]: a ponta de prova do resto é desabilitada
teste do isea 2020-04-19T15:38:44.713844+05:30: informação: [aplicativo: operação: agentprobe
agentprobe.sh]: Parando a ponta de prova do agente…
teste do isea 2020-04-19T15:38:44.753547+05:30: informação: [aplicativo: operação: agentprobe
agentprobe.sh]: a ponta de prova do agente é desabilitada
teste do isea 2020-04-19T15:38:46.166418+05:30: informação: [aplicativo: operação:
appservercontrol.sh] Parando o server de aplicativo ISE…
2020-04-19T15:38:46.168374+05:30 isea ADEOSShell[29231]: ADEAUDIT 2062, type=USER,
status de servidor do name=Application, username=system, server do cause=Application parou,
adminipaddress=127.0.0.1, interface=CLI, server do detail=Application parado

teste do isea 2020-04-19T15:41:37.224949+05:30: informação: InstallFileSystem() da correção de
programa3 do [patchinstall.sh] ISE 2.6.0.156INVOCADO
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.245321+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado:
/storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/mnt/xde/xdeRuntime/packages/std/
WorkflowsProject.xar
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.251672+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado:
/storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/mnt/bin/ctl/radius_auth.ctl
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.258874+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado: /storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/mnt/report-
definitionsV2/Audit/Internal-Administrator-Summary.xml
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.265939+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado: /storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/mnt/report-
definitionsV2/Endpoints e usuários/Posture-Assessment-by-Endpoint.xml
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.273866+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado: /storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/mnt/report-
definitionsV2/Endpoints e usuários/Posture-Assessment-by-Condition.xml
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.280143+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado: /storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/mnt/lib/mnt-
collection.jar
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.288008+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado:
/storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/mnt/lib/libJniCollector.so
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.295128+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado: /storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/appsrv/apache-
tomcat-ca-8.5.32/apr/lib/libapr-1.a
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.302031+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado: /storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/appsrv/apache-
tomcat-ca-8.5.32/apr/lib/libtcnative-1.a
teste do isea 2020-04-19T15:41:37.308615+05:30: informação: [patchinstall.sh] que atualiza o
arquivo remendado: /storeddata/Installing/.1587290881/filesystem/opt/CSCOcpm/appsrv/apache-



tomcat-ca-8.5.32/webapps/ocsp-responder-webapp/WEB-INF/lib/import-export-2.6
.0-156.jar

Mensagem de transmissão de root@isea (Sun o 19 de abril 15:50:40 2020):

Tentativa parar graciosamente processos. O Reload pôde tomar aproximadamente 3 minutos

Mensagem de transmissão de root@isea (Sun o 19 de abril 15:51:01 2020):

O sistema está indo para baixo para a repartição NOW

Sessão terminada, matando o shell… … matado.
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