Προστασία εφαρμογής: Way Up3 & 4
Για antivirus: default Windows security Windows 10/11
Τα παρακάτω βήματα ισχύουν για τις εφαρμογές που βρίσκονται στον δίσκο C:\ και έχουν γίνει με τη διαδικασία
της εγκατάστασης (και όχι σε κάποιον άλλο φάκελο του υπολογιστή).

1α. Επιλέγουμε την Έναρξη ...

... και μετά τις Ρυθμίσεις [Settings].

1β. Επιλέγουμε το «Ενημέρωση & Ασφάλεια» [«Update & Security»].

1γ. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε από την αριστερή λίστα το «Ασφάλεια των Windows»
[«Windows Security»].

2. Στις επιλογές που εμφανίζονται δεξιά επιλέγουμε το «Προστασία από ιούς και απειλές» [«Virus & threat
protection»].

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε από τα δεξιά στο «Ρυθμίσεις προστασίας από ιούς και απειλές»
[«Virus & threat protection settings»] το «Διαχείριση ρυθμίσεων» [«Manage settings»].

4. Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε κάτω από το «Εξαιρέσεις» [«Exclusions»] το «Προσθήκη
ή διαγραφή εξαιρέσεων» [«Add or remove exclusions»]. (ίσως χρειαστεί να σκρολάρετε προς τα κάτω)

5α. Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται πατάμε πάνω στο «+Προσθήκη εξαίρεσης» [«+ Add an exclusion»]
που μας εμφανίζει μια λίστα.

5β. Επιλέγουμε την επιλογή «Φάκελος» [«Folder»].

6. Όταν πατήσουμε την επιλογή «Φάκελος» [«Folder»], ψάχνουμε να βρούμε τον φάκελο που πρέπει να
προστατέψουμε. Στη δική μας περίπτωση θα πρέπει να πάμε στον δίσκο C:\ και να επιλέξουμε τον
φάκελο Way Up 3 ή τον φάκελο Way Up 4. Μετά πατάμε «Επιλογή Φακέλου» [«Select Folder»] που
βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου, για να εισαγάγουμε τον συγκεκριμένο φάκελο στις εξαιρέσεις.

(Εάν σας παρουσιαστεί αυτό το μήνυμα, πατήστε ‘Ναι’.)

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για να επιλέξετε όποιον άλλο φάκελο επιθυμείτε να εισαγάγετε στις
εξαιρέσεις.

8. Τώρα επιλέξτε ξανά την επιλογή «Προστασία από ιούς και απειλές» [«Virus & threat protection»].

9. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάμε την επιλογή «Ιστορικό προστασίας» [«Protection history»] που
βρίσκεται κάτω από το «Τρέχουσες απειλές» [«Current threats»].

10. Σημαντικό: Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάμε πάνω στο «Η απειλή τοποθετήθηκε σε καραντίνα»
[«This app has been blocked»] ώστε να δούμε ότι είναι για την εφαρμογή που θέλουμε να επαναφέρουμε:
π.χ. Way Up 3 που βρίσκεται στη θέση
file C:\Way Up 3\WayUp3.exe
(Σημείωση: Αν εγκαταστήσατε την εφαρμογή σε άλλο φάκελο θα πρέπει να επιλέξετε τον φάκελο
εκείνο).

11. Στο κάτω μέρος αυτού του παραθύρου υπάρχει η εντολή «Ενέργειες» [«Actions»]. Επιλέγουμε την εντολή
«Επαναφορά» [«Restore»]. Μόλις εφαρμοστεί και αυτή η εντολή, τότε η εφαρμογή είναι προστατευμένη
και μπορείτε να την ανοίξετε.

