تم إنشاء محفظة  Atomicكمحفظة عالمية متعددة العمالت لمساعدتك في تخزين وإدارة أكثر من  300عملة مشفرة  ،مع إضافة
المزيد في كل وقت .يمكنك استخدامه لالحتفاظ برموز  Ethereumورموز  LEOcoin3 ERC20الخاصة بك.
نظرا ألنها محفظة
تم إنشاء محفظة  Atomicلتكون آمنة بنسبة  ، ٪ 100على افتراض اتباع إرشادات األمان الستخدام المحفظةً .
مفتوحة المصدر  ،يمكنك فحص الكود بنفسك للتأكد من خلوه من األخطاء أو الثغرات األخرى .إذا لم تشعر بالرضا تجاه الكود ،
يمكنك التأكد من قيام مجتمع المستخدم بالتحقيق في الكود للتأكد من أنه نظيف وبدون أي ثغرات أمنية.
يتم تخزين أي بيانات مهمة محليا فقط على جهازك .مع ذلك  ،يجب التأكد من خلو جهازك من البرامج الضارة والفيروسات  ،وأنه
غير متصل باإلنترنت عبر شبكة  Wi-Fiغير آمنة .تعرض االتصاالت باإلنترنت دائ ًما درجة من المخاطرة فيما يتعلق بالعمالت
المشفرة  ،لكنك أكثر أمانًا عند استخدام اتصال آمن.
األمن هو أيضا قلقك .احتفظ دائ ًما بعبارة النسخ االحتياطي آمنة ومأمونة .إذا حصل أي شخص على العبارة االحتياطية الخاصة بك ،
فسيكون بإمكانه إعادة إنشاء محفظتك وسرقة أموالك .الحفاظ على عبارة النسخ االحتياطي الخاصة بك آمنة وخاصة ال يقل أهمية عن
الحفاظ على كلمة المرور الخاصة بك آمنة وخاصة.
يكتب العديد من األشخاص هذه العبارة فعليًا على قطعة من الورق ثم يقومون بتخزينها في مكان آمن مثل صندوق ودائع آمن للبنك أو
خزنة مادية .لكي تكون آمنًا تما ًما  ،يوصى بإجراء ثالث نسخ على األقل وتخزين كل منها في مكان منفصل وآمن .يضمن لك ذلك
أنك ستتمكن من استرداد محفظتك في حالة حدوث شيء غير متوقع لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
إخالء المسئولية :استخدام محفظة  Atomicهو مجرد اقتراح نقدمه .يرجى التأكد من إجراء العناية الواجبة في اختيار محفظة
 Ethereumالمناسبة التي ترغب في استخدامها والتي تتعامل أيضًا مع رموز  ، ERC20لتتمكن من إرسال واستالم رمز ERC20
 LEOcoin3الجديد .قد تجد المزيد من االقتراحات المتعلقة بالمحفظة هنا
 https://tokenmarket.net/what-is/ethereum-token-wallets.ليو غير مسؤول عن أي خسائر أو مشكالت قد
تحدث باستخدام أي برنامج تابع لجهة خارجية  ،مثل محفظة عملة مشفرة أو خدمة مماثلة .نقترح عليك أيضًا استخدام محفظة
 Ethereumالرسمية ألي معامالت رمزية من  Ethereumأو  .ERC20يمكن العثور على مزيد من المعلومات هنا
./https://www.ethereum.org

 .1لتنزيل محفظة  ، Atomic Walletاذهب إلى https://atomicwallet.io/downloads

يعتمد الدليل التالي على تثبيت  .Windowsومع ذلك  ،يمكنك تثبيت المحفظة على أجهزة متعددة مع االستمرار في استخدام
نفس المحفظة  ،ما عليك سوى استعادة عبارة النسخ االحتياطي المكونة من  12كلمة في كل منها .يمكن العثور على مزيد
من التفاصيل والدعم حول المحفظة على الموقع الرسمي ./https://atomicwallet.io
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 .2يمكنك أيضًا مشاهدة هذا الفيديو القصير الذي يوضح ما هو موضح في بقية هذا الدليل.
https://youtu.be/11XYcQqCmmY

.
 .3عند بدء تشغيل المحفظة ألول مرة  ،تحتاج إلى النقر فوق محفظة جديدة.

 .5الخطوة التالية هي تدوين عبارة النسخ االحتياطي المكونة من  12كلمة .هذا أمر مهم حتى تتمكن من استعادة محفظتك
في أي وقت تريده على أي نظام (  ، Android ،MAC ،Windowsإلخ).

تتكون عبارة النسخ االحتياطي المكونة من  12كلمة في هذا المثال من الكلمات التالية:
useful
)7
dream
maximum
)8
suspect
glow
)9
bomb
angle
)10
song
girl
)11
hand
april
)12
romance

)1
)2
)3
)4
)5
)6
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حذرا في اختيار كلمة مرور قوية .نقترح ما ال يقل عن  8أحرف
 .4بعد ذلك  ،يجب عليك إنشاء كلمة مرور للمحفظة .كن ً
ً
ورموزا .هام :تأكد من حفظ كلمة المرور بأمان  ،حيث بدونها ستفقد جميع أصولك
تتضمن أحرفًا كبيرة وصغيرة وأرقا ًما
(العمالت المعدنية والرموز) المرتبطة بهذه المحفظة .نقترح أيضًا أنه بمجرد تعيين كلمة المرور الخاصة بك  ،يمكنك
الخروج من المحفظة ثم فتحها مرة أخرى وتحقق مما إذا كان يمكنك تسجيل الدخول قبل إضافة أي أموال إليها.

تتكون عبارة النسخ االحتياطي المكونة من  12كلمة في هذا المثال من الكلمات التالية:

تحتاج إلى حفظ عبارة النسخ االحتياطي المكونة من  12كلمة بأمان بالترتيب الدقيق الذي تظهر به على الشاشة.
هام :يمكنك استخدام عبارة النسخ االحتياطي المكونة من  12كلمة لتثبيت محفظة  Atomicعلى أجهزة أخرى مثل هاتف Android
 ،وال يزال بإمكانك الوصول إلى نفس العناوين واألموال .هذا يعني أنه في جميع محافظ  Atomicالتي قمت بتوصيلها بهذه الطريقة
 ،سترى والوصول إلى نفس  Ethereumو  ، LEOcoinsوكذلك أي عمالت معدنية  /الرموز األخرى التي تريدها.
 .6بعد ذلك  ،يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد تمكين جمع السجالت أم ال .هذا ال يؤثر على كيفية عمل محفظتك ويتوقف األمر عليك.

بعد النقر على "بدء استخدام محفظتك"  ،ستكون محفظتك جاهزة لالستخدام.
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(ال تستخدم المثال أعاله من عبارة النسخ االحتياطي المكونة من  12كلمة  ،يتم استخدامه ألغراض العرض التوضيحي فقط).

إلضافة  ، LEOcoinتحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:
أ) أوالً  ،انقر فوق الزر "إضافة رمز" في الجانب العلوي األيمن.
ب) ثم  ،تحتاج إلى إضافة عنوان عقد LEOcoin3 0xf97b5d65Da6b0468b90D531ddae2a69843e6797d
(هذا العنوان ليس الستخدامه في المعامالت  ،فقط إلضافة الرمز المميز في محافظ الدعم .).سيتم تحديث جميع البيانات
األخرى (االسم الكامل واالسم المختصر والكسور العشرية للدقة) تلقائيًا.
ج) بعد أن ترى معلومات  LEOcoinعلى الشاشة  ،انقر فوق الزر "إضافة رمز" في األسفل.
د) سيتم إضافة الرمز المميز  LEOcoin ERC20إلى محفظتك .يمكنك اآلن إرسال أو تخزين أو استالم رموز LEOcoin
باستخدام محفظة  Atomic Walletالخاصة بك.
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 .7اآلن يمكنك رؤية القائمة على اليسار وقائمة من العمالت  /الرموز على الجانب األيمن.
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 .8للعثور على عنوان  Ethereumالخاص بك (أو أي عنوان رمز عملة  /عملة آخر ينتمي إليك  ،في محفظة  ، )Atomicيمكنك
إما تمرير القائمة في النافذة الرئيسية أو النقر فوق زر اإلعدادات في الزاوية اليمنى العليا الختيار العمالت المعدنية  /الرموز ستكون
مرئية في النافذة الرئيسية.

 .9يمكنك اختيار "مسح الكل" ثم إضافة فقط تلك التي تهمك.
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هذا هو عنوان  Ethereumالخاص بك .يمكنك استخدام هذا العنوان عند محاولة ترقية  LEOcoinsالخاصة بك إلى رمز ERC20
 LEOcoin3الجديد من خالل زيارة ./https://upgrade2erc20.leocoin.org
سيحتاج عنوان  Ethereumإلى امتالك بعض ) Ethereum (ETHحتى تتمكن من إجراء معامالت رمزية LEOcoin ERC20
(حتى أقل من  ETH 0.01تكفي لتبدأ .باختصار  ،تحتاج إلى بعض " "Gasفي عنوان  Ethereumالخاص بك .يمكنك معرفة
المزيد عن  "Ethereum "Gasهنا .https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gas-ethereum.html
للتحقق من أي رموز تلقاها عنوان  Ethereumالخاص بك  ،تحتاج إلى فتح هذه الصفحة
https://etherscan.io/address/YourEthereumAddress#tokentxns
عن طريق استبدال عنوان  Ethereumالخاص بك بعنوان  Ethereumالخاص بك.
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 .10على سبيل المثال  ،يمكنك مسح الكل وترك  ETHنش ً
طا في البداية  ،حتى قبل أن تحصل على أول  .LEOcoinsبهذه الطريقة ،
يمكنك رؤية عنوان  Ethereumالخاص بك  ،بعد النقر فوق "تطبيق".

