نسخة احتياطية لمحفظة عملة ليو:
 .1انتقل إلى القائمة الرئيسية وانقر على نسخ احتياطي ثم على محفظة النسخ االحتياطي

 .2اختر مكان (في أي مجلد) لحفظ ملف المحفظة الخاص بك ومنحه اس ًما ،على سبيل المثال ،يمكنك اختيار حفظه في مجلد المستندات وتسمية
"MyLEOcoinWallet.dat".
 .3اآلن لديك ملف جديد ( ) MyLEOcoinWallet.datالمحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،وهذا يحتوي على جميع المفاتيح والبيانات الالزمة
لمحفظة .يرجى إيالء المزيد من االهتمام في تأمين هذا الملف ألن فقدانه قد يؤدي إلى فقد كامل ألموالك إذا حدث شيء ما في المحفظة الحالية أو الكمبيوتر
الشخصي.
نوصي بشدة أن تحتفظ بنسخة من هذا الملف في مكان آمن وفي مكان آمن مثل  USBأو قرص ثابت خارجي ،ألغراض أمنية.
إذا قمت بتشفير محفظتك قبل النسخ االحتياطي ،فستكون هناك حاجة أيضًا إلى كلمة المرور المستخدمة في حالة رغبتك في استخدام (استعادة) محفظة النسخ
االحتياطي الخاصة بك ،لذا يُرجى التأكد من أن كلمة المرور المستخدمة لتشفير محفظتك محفوظة بأمان أيضًا.

استعادة ملف المحفظة عملة الليو:
ليس لدى محفظة عملة ليو ميزة مدمجة الستعادة نسخة احتياطية من محفظتك.
للقيام بذلك ،ينبغي اتباع ما يلي بحذر شديد:
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. 1ال ينبغي تشغيل محفظة عملة ليو الخاصة بك  ،لذا تأكد من إيقاف تشغيلها.

إذا تم تصغيرها  ،فتأكد من النقر فوق رمزها واختيار الخروج.
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 .2افتح مستكشف ويندوز و (اكتب في شريط العناوين) انتقل إلى\ LEOcoin3. ٪Appdata ٪ :يجب العثور على الملفات والمجلدات التالية في هذا المجلد
(ملفات  .logو  .lockغير ضرورية).

 .3في ملف " " ،wallet.datانقر على زر الفأرة األيمن واختر النسخ.
 .4في نفس المجلد أو أي مكان آخر  ،انقر فوق زر الماوس األيمن مرة أخرى واختر اللصق إلنشاء نسخة من ملف  wallet.datالحالي ألغراض أمنية
وحفظ هذا الملف (إذا كان يجب أن يكون اسم المجلد نفسه مختلفًا عن "" " ،wallet.datعلى سبيل المثال" محفظة – " (Copy.dat
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. 5اآلن حذف ملف " "wallet.datفي\ LEOcoin3. ٪Appdata ٪انقر بزر الماوس األيمن عليه واختر حذف

 .6اآلن يمكنك نسخ ملف المحفظة الذي قمت بحفظه عندما قمت بإجراء نسخة احتياطية من المحفظة( أي ) MyLEOcoinWallet.datمن المجلد أو
الجهاز( الذاكرة المرنة ،القرص الصلب الخارجي  ،الخ )تم حفظه من قبل  ،إلى هذا المجلد الذي قمت بحذفه فقط" . wallet.dat
٪APPDATA ٪\ LEOcoin3
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 .7اآلن حان الوقت إلعادة تسمية ملف " "myleocoinWallet.datإلى ملف " "wallet.datالخاص ببرنامج محفظة عملة ليو الستخدام النسخة
المحفوظة من المحفظة .يمكنك النقر بزر الماوس األيمن فوقه واختيار إعادة تسمية.

 .8هذا كل شيء ،لقد استعدت للتو ملف المحفظة الذي سبق لك نسخه احتياطيًا .ستالحظ أن ملف المحفظة الذي قمت باستبداله ،ال يزال موجودًا في هذا المجلد
باسم "محفظة  copy.dat". -نوصيك بترك هذا الملف هناك في حالة الحاجة إليه في المستقبل.
 .9يمكنك اآلن بدء تشغيل برنامج محفظة عملة ليو تأكد دائ ًما من االنتظار حتى تتم مزامنتها بشكل كامل للحصول على أحدث إحصاء من إجمالي عمالت ليو
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