Приложение 1 към указанията за отговорниците за провеждане на Областния кръг на
Националната олимпиада по информатика през 2022 г.
По време на състезанието е необходимо да има достъп едновременно до следните 3 адреса:
3.64.93.33,

3.121.57.200,

3.64.156.83

и достъпът да е забранен за всички други адреси.
Преди състезанието с цел тестване за влизане в грейдинг системата, ползвайте
https://contest.olimpiici.com
с име T001 и парола Т001

Осигуряване на интернет достъп само до определен IP-адреса:
1. Първи начин: Чрез конфигуриране на рутера, доставяш интернет в локалната мрежа
Пример за рутер Tp-Link Archer C2
Като пример искаме да забраним всичко от интернет с изключение на сайта keleved.com (по
време на състезанието "keleved.com" трябва да го замените с адреса на грейдинг системата).
Влизаме в администрирането на рутера и
1.1 Избираме в менюто Access control –Target. Натискаме Add new. За mode избираме URL
address и пишем keleved за description и URL address:

Натискаме Add и Save
1.2 Избираме от менюто Access control – Rules: Натискаме Add new и избираме keleved от
падащото меню на target:
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Натискаме Save
1.3. Отново в Access control – Rules кликваме Enable Internet access control и Deny the packets not
specified by ....

Натискаме Savе и проверяваме, че всеки компютър в локална мрежа има достъп само до сайта
keleved.com
За да възстановим нормалния достъп до интернет премахваме клика от Enable Internet access
control
2. Втори начин: Чрез конфигуриране на компютъра, където работи състезателят:
2.1. При операционна система Линукс
За състезателя се приготвя акаунт без администраторски права и състезателят не трябва да знае
паролата за администраторски (root) достъп.
Отговорникът трябва да изпълни командите:
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sudo ufw deny out from any
sudo ufw allow out from any to <ip_address_for_grading_system>
След състезанието за да се възстанови общия достъп до интернет трябва да се изпълни:
sudo ufw allow out from any
2.2 При операционна система Windows
За състезателя се приготвя акаунт без администраторски права и състезателят не трябва да знае
паролата за администраторски достъп.
Упътването е дадено в Приложение 2.
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