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உலகளாவ�ய நிதி அைமப்�க்கான  அ�கல் 1.7 ப�ல்லியன் ெப�ேயார்க�க்�  இல்ைல, ேம�ம் 

1.3 ப�ல்லிய�க்� �ைறவான அ�கல் உள்ள�. Epic Cash உலக சந்ைதய�ல் தன�நபர்கைள 

இைணப்பதன் �லம் மன�த ஆற்றைல ெவள�ப்ப�த்�ம். ேவகமாக�ம், உண்ைமய�ேல 

இலவசமாக பயன்ப�த்த�ம், அைனவ�க்�ம் திறந்தி�க்�ம்.
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ேசமிப்ப�ன் மதிப்� 

ப�மாற்ற ஊடகம்

கணக்கீ� அல�

I. ��க்கம்

1. ேசமிப்ப�ன் மதிப்� -  ேசமிக்கலாம், ம�ட்ெட�க்கலாம், ப�ற்காலத்தில் ப�மாறிக்ெகாள்ளலாம், ம�ட்ெட�க்�ம்ேபா� கண�க்கக்��ய மதிப்�ைடய�;

2. ப�மாற்ற ஊடகம் - மதிப்ப�ன் தரத்ைத �றிப்பதாக�ம், ெபா�ட்கள் அல்ல� ேசைவக�க்� ப�மாற்ற�ம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�பைவ;

3. கணக்கீ� அல� - ஒ� ெபா�ள�ன் மதிப்� கணக்கிடப்பட்�  ஒப்ப�டப்ப�ம் அல�

Epic Cash-ஆன� உண்ைமயான P2P இைனய பணத்ைத ேநாக்கிய பயணத்தின் இ�தி �ள்ள�, தன�யார் நிதியைமப்ப�ன் �ைலகல். Epic 

நாணயமான� உலகின் மிகச்சிறந்த தன�மைற�-பா�காக்�ம் இலக்க�ைற பணமாக மா�ம் ேநாக்கம் ெகாண்�ள்ள�. இந்த இலக்ைக 

நிைறேவற்�ம் ெபா�ட்�, பணத்தின் �ன்� �க்கிய ெசயல்பா�கைள அ� �ர்த்தி ெசய்கிற�:

1 Buterin, Vitalik, The Meaning of Decentralization, 6 February, 2017,
https://medium.com/@VitalikButerin/the-meaning-of-decentralization-a0c92b76a274

2009 ஆம் ஆண்�ல் Bitcoin ப�ளாக்ெசய�ன் அ�ப்பைடய�லான �தல் இலக்க�ைற நாணயமாக உ�ெவ�த்த�, அதன் �ன்� 

வைரய�க்�ம் பண்�கைளக் ெகாண்� மற்ற மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள் மதிப்ப�� ெசய்யப்ப�ம்:

Bitcoin அதன் பணக்ெகாள்ைகய�ன் கட்ைடமப்ப�ல், காலத்தால் ேசாதிக்கப்பட்ட அ�ப்ைபடைகள ைகடப��க்�ம் ேபா� ெதாழில்�ட்ப �தியாக 

�திய தடங்ைகள உ�வாக்கிய�. Bitcoin-ன�ன் ெ வற்றி நம்பகமான, மாறாத, பரவலாக்கப்பட்ட ப�ளாக்ெசய��டன் இைணந்� அதன் 

ைவரய�க்கப்பட்ட வழங்கீ�டன் வ�வான ெ தாடர்�ைடய�. Epic Cash ஆன� பணவ �க்கத்ைதக் �ைறக்�ம் Bitcoin-ன�ன் 

பணக்ெகாள்ைைகய�ம் ைவரய�க்கப்பட்ட வழங்கீட்ைட�ம் �ன்மாதி�யாக ெகாண்� Epic நாணயத்ைத மதிப்�ள்ள ேசமிப்பாக ெசயல்பட 

���ம் என்ைபத உ�திப்ப�த்�கிற�.

Bitcoin ெவற்றிையடந்ேதபாதி�ம், 10 ஆண்�க�க்� �ன் அ� ெதாடங்கியதிலி�ந்� சில �ைறபா�கள் ெவள�ப்பட்�ள்ளன. ப�ற திட்டங்கள் 

இந்த �ைறபா�ைகள சமாள�க்க �யற்சித்தன, இவற்றில் சிறந்தவற்ைற எங்கள் ெதாடக்க �ள்ள�யாக பயன்ப�த்த நாங்கள் ஆராய்ந்ேதாம். 

க�ைமயாக ெவன்ற சாைதனைகள�ம் Epic Cash-ன் �ன்ேனா�கள�ன் தவ�ைகள கண்�டறிய�ம் எங்க�க்� உதவ, Grin-ன�ன் �றிய�� 

மற்�ம் பல திட்டங்கள�ன் சிறந்த பண�ைகளப் பயன்ப�த்த ��� ெசய்ேதாம். Epic Cash ஒ� சிறந்த நாணயதிற்�ள்ள �க்கிய �ணங்ைகள 

ெகாண்�ள்ள�:

நம்ப�க்ைகய�ன்ைம - யா�ம் ப�ைணயம் 

ெசயல்பட எந்தெவா� ைமயப்ப�த்தப்பட்ட 

நி�வனத்ைதேயா அல்ல� எதிர் 

தரப்ப�னைரேயா நம்ப ேதைவய�ல்ைல;

மாறாத்தன்ைம - ப�வர்த்ைதைனகள 

மாற்றிச் ெசயல்ப�த்த ��யா�.

a. வரலாற்ைற   தி�ம்ப   எ��வ�  

மிக�ம் சாத்தியமற்றதாக்ேகவா அல்ல� 

க�னமாேகவா இ�க்க ேவண்�ம்;

b. ஒ� தன�யார் வ�ைச�டன்  ெதாடர்�

உைடய நிதிைய நகர்த்�வ� அந்த

தன�யார் வ�ைசய�ன் உ�ைமயாளைரத்

தவ�ர ேவ�யாரா�ம் இயலா�;

c. அைனத்� ப�வர்த்தைனக�ம்

ப�ளாக்ெசய�ன�ல் பதி� ெசய்யப்ப�ம்

பரவலாக்கம் - “ப�ளாக்ெசய�ன்கள் 

அரசியல் �தியாக பரவலாக்கப்பட்டைவ 

(அவற்ைற யா�ம் 

கட்�ப்ப�த்தாவ�ல்ைல) ேம�ம் 

கட்டைமப்� �தியாக�ம் 

பரவலாக்கப்பட்டைவ 

(உள்கட்டைமப்ப�ல் எங்�ம் ெசயலிழப்�  

இல்ைல) ...”1.

அழிமாற்றத்தன்ைம - ஒ� Yen  அல்ல� Yuan எப்ெபா��ம் 

சமமாக இ�ப்பேதா�, மற்ெறா� Yen அல்ல� Yuan-�டன் 

மாற்றத்தக்க� ேபால, ெகா�க்கப்பட்ட Epic-ய�ன் மதிப்� 

எப்ேபா�ேம Epic-ய�ன் மற்ெறா� அல�க்� சமமாக இ�க்க 

ேவண்�ம். அழிமாற்�த்தன்ைமைய அைடவ� ெப�மளவ�ல் 

தன�மைற�டன் ப�ைணந்தி�க்�ம்.

அளவ��தல் - Epic Cash ஆன�  திைறமயான இடஒ�க்கீ�ள்ள 

ப�ளாக்ெசய�ைன பராம�க்கிற�, அதன் ம�� வளம்-ெசறிந்த 

உபகரணங்கள் இல்லாமல் �திய �ைனைகள எள�தாக நி�வ 

���ம். Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன், Bitcoin-ன�ன் ெசய்வ �தத்ைத வ�ட, 

�ைறந்த� இரண்� மடங்� திறன் ெகாண்ட�.

தன�ைமற� - �ன்றாம் தரப்ப�ன�டமி�ந்� ப�வர்த்தைனகள�ன் 

வ�வரங்கைள பா�காப்பதன் �லம் Epic ைவத்தி�ப்பவர்கள் 

மற்�ம் பயனர்கள�ன் அநாமேதயத்ைத Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன் 

பா�காக்கிற�, ேம�ம் இ� கண்காண�க்க மற்�ம் கண்டறிய 

இயலாதவா� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�.

ேவகம் - Epic Cash ப�வர்த்தைனகள் ெமன்ைமயாக, 

ெதாடர்ச்சியாக ேம�ம் �ந்ைதய தைல�ைற ப�ளாக்ெசய�ன் 

ெதாழில்�ட்பத்ைத வ�ட மிக ேவகமாக ெசயல்ப�கின்றன. 

��ைமயான ப�வர்த்தைன உ�திப்பாட்ைட அைடய Bitcoin-�க்� 

ஆ� 10 நிமிட ெதா�திகள் ேதைவப்ப�ம் நிைலய�ல், Epic  

ப�வர்த்தைனகள் 1 நிமிட ெதா�தி ைமன் ெசய்யப்பட்ட�டன் ஒ� 

ெதா�தி உ�திப்ப�த்த�க்�ள் நிகழ்கின்றன.
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அைடயாளத்தின் தன�மைற�

ப�வர்த்தைனய�ன் தன�மைற� 

II. தன�மைற�
நவ �ன கால பணத்ைதப் பயன்ப�த்�வ� 

மக்க�க்�ம் நி�வனங்க�க்�ம் இைடய�லான 

கணக்கீ� அல�கள�ன் �ட்� ப�மாற்றம் என 

��ந்� ெகாள்ளலாம். எந்த ேநரத்தி�ம் பணத்தின் 

இயற்ைகைய ப�ன்வ�ம் ேகள்வ�க�க்� 

பதிலள�ப்பதன் �லம் படமாக்கலாம்:

1. யார் அைத ைவத்தி�க்கிறார்கள், அவர்கள்

எவ்வள� ைவத்தி�க்கிறார்கள்?

2. யார் யா�டன் ப�வர்த்தைன ெசய்கிறார்கள்,

அ� எவ்வள�?

பாரம்ப�ய ஃப�யட் நாணயங்க�க்�ம், உண்ைமய�ல் 

ப�ட்காய��க்�ம், அந்த ேகள்வ�க�க்� நாம் 

பதிலள�க்க ���ம். அவ்வா� ெசய்�ம்ேபா�, 

�கர்� �ைறகள், உ�ைம மற்�ம் ப�வர்த்தைன 

சகாக்கள் ேபான்ற மக்கள�ன் வாழ்க்ைகையப் பற்றி 

அதிகம் ெவள�ப்ப�த்தலாம். மதிப்ப�ன் 

ப�மாற்றங்கைளக் கண்டறிவதன் �லம் ஒ� 

நப�ன் ஆர்வங்கள் மற்�ம் ேநாக்கங்கைளப் பற்றி 

மிக�ம் �ல்லியமான ���கைள எ�க்க ���ம். 

தன�மைற� இல்ைலெயன்றால், ப�வர்த்தைன 

தர�கள்  �ைறயா�ம்  �ன்றாம் தரப்ப�ன�ன் 

ைககள�ல் ஆபத்தான தகவலாக அைம�ம்.

கடந்த பத்தாண்�கள�ல் மைற�றிய�ட்� 

நாணயத்தின் பயன்பா� மா�பட்ட ப�ளாக்ெசய�ன் 

ெசயலாக்கங்கள�ல் “தன�மைற�” ெதாடர்ச்சிையக் 

காட்�கிற�. தன�மைற� அள�ேகாைல க�த்தில் 

ெகாள்ள ேவண்�ம்ெமன்றால், ஒ� �ைனய�ல் 

திறந்த�ம் இழிவான�ம் ம��றம் அநாமேதய�ம் 

வரம்�களாக ெகாண்ட�. தன�மைற� 

அ�ந்�வ��ைகய�ல், மைற�றிய�ட்� நாணயத்தின்  

ஒ� அத்தியாவசிய �ைலக்கலான, 

நம்ப�க்ைகய�ன்ைம, �ைறகிற�. Bitcoin 

ப�ளாக்ெசய�ன் ப�ப்பாய்� ேசைவகள�ன் ெவற்றிக்� 

சான்றாக, Bitcoin தன�மைற� ஸ்ெபக்ட்ரமின் 

ப�பயங்கர ெவள�ப்பைடயான �ைனய�ல் 

அைமந்�ள்ள�. பயனர்கள் கைறப�ந்த Bitcoin-ன�ல் 

கவனக்�ைறவாக ப�வர்த்தைனகள் ெசய்யக்�டா� 

என்பைத உ�திப்ப�த்த  அதிகளவ�லான 

நடவ�க்ைககைள  எ�க்க ேவண்�ம். Epic Cash-ய�ன் 

த�ர்� அநாமேதயத்ைத ேநாக்கி ஊசலா�கிற�, 

தன�நப�ன் தன�மைற� மற்�ம் 

ப�வர்த்தைனகள�ன் தன�மைற� ஆகிய 

இரண்ைட�ம் அைமப்ப�ன் ஒ� அ�ப்பைட 
மட்டத்தில் ெபாறியாக்கம் ெசய்யப்ப�ைவத உ�தி 

ெசய்வதன் �லம் இந்த அத்தியாவசிய பண்ைப 

ம�ட்ெட�க்கிற�.
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அைடயாளத்தின் தன�மைற� 

tx

பாைத 1
பாைத 2
tx பரவல்

Bitcoin ேபான்ற ெப�ம்பாலான மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள் வாலட்-இல் ேசமிக்கப்ப�கின்றன, அதன் �கவ�கள் வாலட்-

இன் தன�யார்் வ�ைசய�லி�ந்� த�வ�க்கப்பட்ட ெபா� வ�ைசைய �றிக்கின்றன. இந்த �கவ�கள் இலக்க�ைற உலகில் 

ஒ�வ�ன் தன�ப்பட்ட ெபட்டகத்தின் இடங்காட்�யாக க�தலாம். Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன் �கவ�கைள ந�க்�கிற� ேம�ம் 

அதற்� பதிலாக அைனத்� ெபா� மற்�ம் தன�யார் வ�ைசக�க்� ஒேர பயன்பாட்� அ�ப்பைடய�ல் ஒ� ெப�ய 

MultiSignature- ஐ பயன்ப�த்�கிற�.

2 F2Caffyn, Grace, Chainalysis CEO Denies ‘Sybil Attack’ on Bitcoin’s Network, 14 மார்ச், 2015,
https://www.coindesk.com/chainalysis-ceo-denies-launching-sybil-attack-on-bitcoin-network

3 Fanti, G, Venkatakrishnan, S B, Bakshi, S, Denby, B, Bhargava, S, Miller, A & Viswanath, P 2018, ‘Dandelion++: Lightweight Cryptocurrency 
Networking with Formal Anonymity Guarantees’, Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Sys., Vol. 2, Article 29, pg. 8,
https://www.readkong.com/page/dandelion-lightweight-cryptocurrency-networking-with4805755-?p=1

படம் 1: Dandelion++ ெநறி�ைற�டன் ப�வர்த்ைதனைகள அநாேமதயமாக்�தல்.

Dandelion++ 4-வழக்கமான வைரபடத்தில் இரண்� ப�ன்ன�ப்ப�ைணந்த பாைதகள�ல் ஒன்றின் வழியாக ெசய்திகைள அ�ப்�கிற�, 

ப�ன்னர் பரவைலப் பயன்ப�த்தி ஒள�பரப்பப்ப�கிற�. படத்தில், ப�வர்த்தைன ந�ல திட பாைத ம�� கடத்தப்ப�கிற�3. இந்த 

ெசயல்�ைற ப�வர்த்தைனகள�ன்  �லத்ைத  கண்�ப��ப்பைத க�னமாக்�கிற�, இதனால் தன�மைற� பா�காக்கப்ப�கிற�.

Bitcoin வாலட் �கவ�கள் இலக்க�ைற உலகில் ஒ� 

ெபட்டகத்தின் இடம்காட்�யாக இ�ப்பதால், அந்த வாலட்-ஐ  

உ�ைமயாள�ன் இைணய ெநறி�ைற (IP) �கவ�ய�ல் 

காணலாம், இ� ஒ� �றிப்ப�ட்ட ேநரத்தில் உ�ைமயாளைர ஒ� 

தன�த்�வமான இடத்தில் உள்ள கண�ன�ேயா� இைணகிற�. 

எள�ைமயாக வ�ளக்கினால்: ஒ� Bitcoin ப�வர்த்தைன நைடெப�ம் 

ேபா�, ப�வர்த்தைனைய ஒ� ‘�ைன’ எனப்ப�ம் 

தகவல்ெதாடர்� ைமயத்திலி�ந்� ஒள�பரப்பப்பட்� ப�ன்னர் 

‘ப�யர்ஸ்’ எனப்ப�ம் ப�ற �ைனக�க்� கடத்தப்ப�கிற�. அந்த 

தகவல் �� ப�ைணயத்தி�ள்ள ஒவ்ெவா� �ைனக�க்�ம் 

ெதாடர்ச்சியாக வ�ைரவாக பர�கிற�. இந்த ெசயல்�ைறக்� 

“Gossip ெநறி�ைற” என்� ெபய�டப்பட்�ள்ள�. மிக�ம் 

எள�ைமயாக, ஒவ்ெவா� Bitcoin-�க்�ம் அதன் ஆன்ைலன் நிைல 

�லப்ப�ம் ேம�ம் அதன் இ�ப்ப�டம் அல்ல� அதற்� பதிலாக 

Bitcoin-ன�ன் உ�ைமயாள�ன் இ�ப்ப�டம் கண்டறியக்�டம். 

பத்தி�ைகயாளர் Grace Caffyn �றிப்ப�ட்�ள்ளப�, Bitcoin “வ �ட்� 

இைணய இைணப்ப�லி�ந்� �கிள் ேதடைல பயன்ப�த்�வைத 

வ�ட ரகசியமல்ல”2.

வாலட் �கவ�கைள ந�க்�வேதா�, IP �கவ�கைளக் 

கண்�டறியாதவா� உ�தி ெசய்வதன் �லம் Epic Cash 

ப�ளாக்ெசய�ன் அைடயாளத்தின் தன�மைறைப பா�காக்கிற�. 

Dandelion++ ெநறி�ைறய�ைன ஒ�ங்கிைணப்பதன் �லம் இைதச் 

ெசய்கிற�. Dandelion++ ெநறி�ைற அதன் �ன்ேனா�யான அசல் 

Dandelion ெநறி�ைறைய ேமம்ப�த்தி, ப�ளாக்ெசய�ன�ல் 

�அேனான�ைமேசஷன் தாக்�தல்கைள எதிர்க்க ஏ� 

ஆராய்ச்சியாளர்கள�ன் ெதாடர்ச்சியான பண�ய�ன் வ�ைளவா�ம். 

Dandelion++ �லம், ப�வர்த்தைனகள் சீரற்ற ப�ன்ன�ப் ப�ைணந்த 

பாைதகள் அல்ல� ‘ேகப�ள்கள்’ வழியாக அ�ப்பப்ப�கின்றன, 

ப�ன்னர் ஒ� Dandelion �வ�ன் காய்கைள தண்�கள�லி�ந்� 

ஊதப்ப�வ� ேபால, தி�ெரன ஒ� ெப�ய �ைனகள�ன் 

ப�ைணயத்திற்� பரப்�கின்றன (படம் 1). இ� ப�வர்த்தைனகள் 

மற்�ம் IP �கவ�கைள அவற்றின் ேதாற்றத்திற்�த் ப�ன்ெதாடர 

கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்ற�.
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Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன் ப�வர்த்தைன தன�மைறைப ப�வர்த்தைனய�ன் அள�கள் மற்�ம் அ�ப்�நர்-ெப�நர் உறைவ 

மைறப்பதன் �லம் உ�திப்ப�த்�கிற�. Gregory Maxwell (Bitcoin Core நிரலர், Blockstream-இன் இைண-நி�வனர் மற்�ம் CTO) 

உ�வாக்கிய �ைறகளான, ரகசிய ப�வர்த்தைனகள் (CT)4 மற்�ம் CoinJoin5 ஆகியவற்றி�ள்ள பழக்கமான 

ேயாசைனகைளப் பயன்ப�த்�வதன் �லம் இ� அைடயப்ப�கிற�

வாலட் �கவ�ைகள ந�க்�தல் - ப�ளாக்ெசய��க்�ள் உள்ள 

இலக்க�ைற ெபட்டகத்திற்கான இடம்காட்�கள் எ��ம் 

இல்ைல. ப�வர்த்தைனகள் ஒ� நப�லி�ந்� இன்ெனா� 

நப�க்�, ஒ� வாலட்�லி�ந்� இன்ெனா� வாலட் என்�ம்  

அ�ப்பைடைய ெகாண்� கட்டைமக்கப்ப�கின்றன;

Dandelion++ ெநறி�ைற - ப�வர்த்ைதன அ�ப்�ந�ன் IP 

�கவ�ய�லி�ந்� அப்ப�வர்த்ைதனய�ன் இலக்க�ைற 

பாைதவழிைகள ைமறக்கிற�;

ரகசிய ப�வர்த்ைதனகள் - ப�வரப�வர்த்தைனகைள பல 

�ண்�களாகப் ப��த்�, அந்த �ண்�கள�ன் ேசக�ப்ப�ல் 

மைறக்�ம் காரண�கைள அறி�கப்ப�த்தி, அதனால் 

�ண்�கள�ன் மதிப்�கள் மற்�ம் ப�ற ப�வர்த்தைன 

அள��க்கைள அறிய வாய்ப்ப�ல்ைல;

CoinJoin - ப�வர்த்ைதனைகள �ட்ைடகளாக இைணத்� 

ப�வர்த்ைதன ெசய்�ம் தரப்ப�ன�க்� இைடய�லான 

உைறவ ைமறக்கிற�.

தன�மைற�: ��க்கம்
Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன் தன�நபர்கள�ன் தன�மைறைப�ம் அவர்கள�ன் ப�வர்த்தைனகைள�ம் கீழ்கண்டவா� பா�காக்கிற�:

4  Maxwell, Gregory, Confidential Transactions, Technical Report (2015),
https://people.xiph.org/~greg/confidential_values.txt

5 Maxwell, Gregory, CoinJoin: Bitcoin Privacy for the Real World, 22 August, 2013, post on Bitcoin Forum,
https://bitcointalk.org/index.php?topic=279249.0

ப�வர்த்தைனய�ன் தன�மைற� 

CT, �தலில் Adam Back-ஆல் உ�வாக்கப்பட்ட�, ப�ன்னர் Maxwell-ஆல் 

ேமன்ைமப்ப�த்தப்பட்ட�, இ� Homomorphic மைறயக்கத்தின் �லம் 

ப�வர்த்தைனகைள சிறிய ப�திகளாக உைடத்� ெசயல்ப�கிற�, இ� 

தன�மைறைப பா�காக்க �தலில் மைறக்கப்பட்ட தகவல்கைளக் 

மைறவ�லக்கம் ெசய்யாமல் கணக்கி�கிற�. ஒ��ைற ப��க்கப்பட்டால், 

அந்த �ண்�கள�ன் மதிப்ைப மைறக்க ப�வர்த்தைன �ண்�கள�ன் 

கலைவய�ல் சீரற்ற எண்கைள வ ��ம் அைமப்�, மைறக்�ம் காரண�கள் 

ஆ�ம், இவற்றால் ப�வர்த்தைனகள�ன் உண்ைமயான அள�கைள 

பார்ைவயாளர்களால் பார்க்க ��யா�, இ�திய�ல், ப�வர்த்தைன 

ெசய்�ம் தரப்ப�ன்னர்க�க்� மட்�ேம ஒ� ப�மாற்றத்தின் மதிப்� 

ெத��ம், அேத சமயம் ெவள�ய�ட்� மதிப்�கள�ன் �ட்�த்ெதாைக 

உள்ள �ட்� மதிப்�கள�ன் �ட்�த்ெதாைகக்� சமம் என்பைத 

உ�திப்ப�த்�வதன் �லம் ப�வர்த்தைன ப�ைணயத்தால் 

ச�பார்க்கப்ப�கிற�, ேம�ம் ெவள�ய�ட்� மைறக்�ம் காரண�கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக உள்ள �ட்�  மைறக்�ம் காரண�கள�ன் �ட்�த்ெதாைகக்� 

சமம்.

இவற்ைற ேம�ம் சிக்கலாக்�வதற்�, அைனத்� Epic Cash 

ப�வர்த்தைனக�ம் CT-யால் �டப்பட்��க்�ம், ப�ன்னர் அைவ 

ஒன்றிைணந்� ப�வர்த்தைன ெசய்�ம் தரப்ப�ன�க்� இைடய�லான 

ெதாடர்�கைள மைறக்கின்றன. இ� Maxwell-லின் இரண்டாவ� க�த்தான 

CoinJoin �லம் ெசயல்ப�த்தப்ப�கிற�.

CoinJoin-ஐ எள�ைமயாக வ�ளக்�வதற்�, A, B மற்�ம் C ஆகியைவ 

�ைறேய X, Y மற்�ம் Z க்� Epic-ஐ அ�ப்�கின்றன என ெகாள்�ங்கள். 

CoinJoin ஊடகம் �லம் அ�ப்பப்ப�வதில், அறியப்பட்டைவ அைனத்�ம் 

A, B மற்�ம் C ஆகியைவ அ�ப்�கின்றன,  X, Y மற்�ம் Z ஆகியைவ 

ெப�கின்றன, அேத ே நரத்தில் ப�வர்த்ைதனத் ெ தாைககள் 

அறியப்ப�வதில்ைல. Epic Cash-ற்� CoinJoin அைமப்பான� One-Way 

Aggregate Signatures (OWAS) �லம் அ�ப்ைபடயா�ம், இ� ஒ� 

ப�ளாக்கிற்�ள் உள்ள அைனத்� ப�வர்தைனகைள�ம் ஒேர 

ப�வர்த்தைனயாக இைணக்கிற�.
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. . . கைறப�ந்த நாணயங்கள் அழி�கரமானைவ. ந�ங்கள் 

அழிமாற்றத்தன்ைம மற்�ம் தன�மைற� ஆகியவற்ைற 

உைடத்தால், ந�ங்கள் நாணயத்ைத உைடக்கிற�ர்கள்.

ANDREAS ANTONOPOULOS

III.அழிமாற்றத்தன்ைம
Litecoin-ஐ உ�வாக்கிய Charlie Lee, Bitcoin மற்�ம் Litecoin-ன�ல் பணத்திற்� உண்டான பண்�கள�ல் இல்லாத ஒேர 
பண்� அழிமாற்றத்தன்ைம என்� �றினார், அந்த நாணயங்க�க்கான அ�த்த ேபார்க்களமாக தன�மைற�ம் 
அழிமாற்றத்தன்ைம�ம் இ�ப்பதாக ஒப்�க் ெகாண்டார்6. உலகின் �ன்னண� ப�ளாக்ெசய�ன் நி�ணர்கள�ல் 
ஒ�வரான Andreas Antonopoulos, “…கைறப�ந்த நாணயங்கள் அழி�கரமானைவ. ந�ங்கள் அழிமாற்றத்தன்ைம மற்�ம் 
தன�மைற� ஆகியவற்ைற உைடத்தால், ந�ங்கள் நாணயத்ைத உைடக்கிற�ர்கள்.” என்� �றினார்7.

6 Njui, John P, Charlie Lee: Litecoin (LTC) To Soon Have Confidential Transactions for Fungibility, 29 January, 2019,
https://ethereumworldnews.com/charlie-lee-litecoin-ltc-to-soon-have-confidential-transactions-for-fungibility/

7 Carl T, Andreas Antonopoulos Says If Fungibility Is Not Fixed Bitcoin Could Be Attacked, 9 April, 2019,
https://bitcoinexchangeguide.com/andreas-antonopoulos-says-if-fungibility-is-not-fixed-bitcoin-could-be-attacked/ 

8 Hinkes, Andrew, Ciccolo, Joe, OFAC’s Crypto Blacklist Could Change Crypto, 24 March, 2018,
https://www.coindesk.com/goodbye-fungibility-ofacs-bitcoin-blacklist-remake-crypto

அழிமாற்றத்தன்ைம என்ப� ெபா�ட்கள் அல்ல� ெசாத்�கள�ன் 

ெதா�ப்ப�ன் பண்பா�ம், அந்த ெதா�ப்ப�ன் தன�ப்பட்ட அல�கள் சம 

மதிப்� மற்�ம் ஒன்�க்ெகான்� மாறக்��யைவ என்பைத உ�தி 

ெசய்கிற�. இ�ேவ நாணயத்தின் ஆரம்பகால வ�வங்கைள அவற்றின் 

�ந்ைதய பண்டமாற்� �ைறகள�லி�ந்� ேவ�ப�த்�கிற�.  

பணத்தின் அழிமாற்றத்தன்ைமய�ன் ம�� நம்ப�க்ைக இல்ைலெயன்றால், 

அந்த பணம் வ�ைரவாக அதன் பயன்பாட்ைட இழக்கிற�. கீேழ 

வ�ளக்கப்பட்�ள்ளப�, ெப�ம்பாலான மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள�ன் 

அழிமாற்றத்தன்ைம நிச்சயமற்ற�, அேதேநரம் Epic Cash-ய�ன் தன�மைற� 

கட்டைமப்� அேத அச்��த்தல்க�க்� ஆளாகாதவா�  உ�தி 

ெசய்கிற�.

Bitcoin-ஐ ேபான்ற ெப�ம்பாலான மைற�றிய��நாணயங்கள், அைவ 

இயங்�ம் ெவள�ப்பைடயான ப�ளாக்ெசய�ன்கள�ன் தன்ைமயால், 

அைவகைள ைவத்தி�ந்த ஒவ்ெவா� வாலட்கள�ன் �லம் ச�யாக 

கண்டறிய இய�ம். தன�யார் �ன்றாம் தரப்ப�ன�ம் அரசாங்கங்க�ம் 

Bitcoin ப�ளாக்ெசய�ைன அதிநவ �ன வழி�ைறக�டன் நாணயங்கள�ன் 

�ந்தய ெசயல்பாட்ைட வ�ைரவாக அைடயாளம் காண ெப�ய 

அளவ�ல்  கண்காண�க்கின்றன. இ� இயற்ைகயாகேவ ஒ�நாள் 

கைறப�ந்த நாணயங்கள் ப�வர்த்தைனகள�ல் இ�ந்� 

தைடெசய்யப்படக்��ம் என்ற கவைலக் � வழிவ�க்கிற�, இதனால் 
அைவகள�ல் நம்ப�க்ைக ைவத்தி�ப்பவர்கள் நஷ்டத்தில் உள்ளாவர்.

மார்ச் 19, 2018 அன்�, U.S. ெ வள�நாட்� ெ சாத்� கட்�ப்பாட்� 

அ�வலகம் (OFAC), இலக்க�ைற நாணய �கவ�ைகள வ�ேசஷமாக 

நியமிக்கப்பட்ட ேதசியவாதிகள் (SDN-கள்) பட்�யலில் ேசர்ப்ப� �றித்� 

ப�சீலிப்பதாக அறிவ�த்த�, அைவகேளா� U.S. நபர்கேளா அல்ல� 

வண�கங்கேளா   ப�வர்த்தைன   ெசய்ய   தைட  வ�திக்கப்பட்�ள்ளன.

இதி�ம் சிக்கலான�, தற்ேபா� கைறப�ந்த நாணயங்கைள 

ெகாண்�ள்ள �கவ�கைள SDN பட்�யலில் ேசர்ப்பைத OFAC 

நிராக�க்கவ�ல்ைல, இ� கைறப�ந்த மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள�ன் 

அப்பாவ� உ�ைமயாளர்கைள, கைறப�ந்த நாணயங்க�டனான ெதாடர்� 

காரணமாக, �ற்றவ�யல் த�ப்�ப்பட்�யலில் அவர்கைள ேசர்க்�ம். இ� 

நி�யார்க் பல்கைலக்கழக சட்டப் ேபராசி�யர், Andrew Hinkes-ஐ, 

“அழிமாற்றத்தன்ைமக்� ப��யாவ�ைட வாழ்த்�க்கள்” என்�ம், 

ெபா�மக்கள் “�திதாகத் தயா�க்கப்பட்ட நாணயங்க�க்� அல்ல� 

கண்டறிந்த �த்தமான நாணயங்க�க்� மிைகமதிப்�…” எதிர்பார்க்க 

ேவண்�ம் என்�ம் நைகக்க வழிவ�த்த�8.

இந்த �ன்ேனற்றங்கைள மனதில் ெகாண்�, மைற�றிய�ட்� சந்ைதய�ல் 

ஒ� எ�ச்சிைய�ம், நன்�-நி�வப்பட்ட பல 

மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள�ன்  �ன்பங்கைள�ம், அழிைவ�ம் கற்பைன 

ெசய்வ� க�னம் அல்ல. இ�ப்ப��ம், இந்த அறிக்ைகய�ல் �ன்னர் 

வ�வ�க்கப்பட்�ள்ள வ�வான தன�மைற� அம்சங்கள் காரணமாக இந்த 

சிக்கைல �ற்றி�மாக தவ�ர்க்�ம் சில மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள�ல் 

Epic-�ம் ஒன்றா�ம். அைடயாளம் மற்�ம் உ�ைம�டனான 

ெதாடர்ைப�ம், ப�வர்த்தைன ெசய்�ம் தரப்ப�னர்க�க்� இைடய�லான 

உறைவ�ம் அகற்�வதன் �லம், Epic-ஐ ஒ�ேபா�ம் ஒ� நப�டேனா 

அல்ல� ஒ� ெசய�டேனா இைணக்க ��யா�. அ�ேபால, Epic-ய�ன் 

மதிப்� அதன் பயனர்கள�டமி�ந்� �தந்திரமான� ேம�ம் �ற்றவ�யல், 

நிதி மற்�ம் அரசியல் அரங்கங்கள�ல் த�ங்கிைழப்ேபாரால்  எள�தில் 

ைகயாள ��யாத உயர் தண�மைற� மற்�ம் பா�காப்ைப 

வழங்�கிற�.
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https://ethereumworldnews.com/charlie-lee-litecoin-ltc-to-soon-have-confidential-transactions-for-fungibility/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Antonopoulos
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Lee_(computer_scientist)
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx


உள்ள��கள்: மிைககள்:

IV.அளவ��தல்
Epic Cash என்ப� ஒ� MimbleWimble ப�ளாக்ெசய�ன் ெசயலாக்கம் ஆ�ம், இடத்ைத ச�யாக பயன்ப�த்�ம் வ�வைமப்ப�ன் 

வ�ைளவாக, இ� ேதைவயற்ற ப�வர்த்தைன தரைவக் கைளந்� அளவ��தலில் �ன்ேனற்றத்ைத அள�க்கிற�. இதற்� 

காரணமான Cut-Through ெசயல்பா�, Bitcoin உள்ள�ட்ட ெப�ம்பாலான மைற�றிய�ட்�நாணயங்கைளப் ேபாலல்லாமல், 

காலப்ேபாக்கில் ப�ளாக்ெசய�ன் அதிக இடம் மிக்கைவயாக வளர்கிற� என்பைத�ம், நிைனவகம் மற்�ம் கண�ன� ஆற்றலில் 

�ைறந்த �த��க�டன் �திய �ைனகைள உ�வாக்க ���ம் என்பைத�ம் உ�திப்ப�த்�கிற�. இடம்மிக்கைவயாக 

இ�ப்பதால், இ� பரவலாக கைலக்கப்பட்ட ப�ைணயத்ைத திறன்ப�த்�வ�டன் பரவலாக்கைல வளர்க்கிற�. ஒவ்ெவா� Bitcoin 

�ைன�ம் ��ச் சங்கிலித்ெதாடைர�ம் ேசமிக்க ேவண்�ம், ஆனால் Epic Cash �ைனகள் ெதா�திய�ன் ஒ� சிறிய �ைணய�ன் 

அ�ப்பைடய�ல் ப�ைணய பா�காப்�க்� பங்கள�க்க ���ம்.

பைழய ெவள�ய��கள் பற்றிய 

�றிப்�கள்;

      ெவள�ய��கள்:
ரகசிய ப�வர்த்தைன 

ெவள�ய��கள் மற்�ம் 

வரம்�ச்சான்�கள்;

ெவள�ய��கள் மற்�ம் உள்ள ��க�க்� 

இைடேயயான ேவ�பா�, மற்�ம் 

ஒப்பங்கள் (அங்கீகாரத்திற்�ம் 

பணவ �க்கமற்றைத நி�ப�க்க�ம்);

உள்ள ��கள் ெவள�ய��கள்

மிைககள்

படம் 2:
MimbleWimble ப�வர்த்தைன பாகங்கள்.

9 Li, Crypto, Blockchain’s Big Data Problem, 27 January, 2019,
https://www.longhash.com/news/blockchains-big-data-problem

ெப�ம்பாலான மைற�றிய�ட்�நாணயங்க�க்� அவற்றின் 

ப�ளாக்ெசய�ன�ல் அைனத்� ப�வர்த்தைன தரைவ�ம் காலவைரய�ன்றி 

ேசமிக்க ேவண்�ம். Bitcoin-ன�ன் சங்கிலித்ெதாடர் தற்ேபா� ஒவ்ெவா� 

நா�ம் 0.1353 GB நிைனவகத்ைதப் அதிக�க்கிற�, அேத ேநரத்தில் 

Ethereum-த்தின் சங்கிலித்ெதாடர் ஒ� நா�க்� 0.2719 GB  ேவகத்தில் 

அதிக�க்கிற�. Bitcoin-ன�ன் சங்கிலித்ெதாடர் அதன் தற்ேபாைதய 

வ�கிதத்தில் ெதாடர்ந்� வளர்ந்� ெகாண்ேட இ�ந்தால், 2140 ஆம் 

ஆண்�ல் அதன் கைடசி ெவ�மதி ெதா�திைய ைமன் ெசய்�ம் 

ேநரத்தில் அ� ேதாராயமாக 6 TB அளைவ எட்�ம். அந்த ேததிக்�ள் 

Ethereum 10 TB-ஐ தாண்�ம்9. MimbleWimble இல்லாத ெப�ம்பாலான 

மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள�ல், ப�வர்த்தைனகள் உலெகங்கி�ம் உள்ள 

�ைனகளால் ச�பார்க்கப்பட ேவண்�ம். தர� அதிக�க்�ம் ேபா�, 

ஒவ்ெவா� �ைனய��மான �ைம�ம் அதிக�க்�ம். 200 GB 

(தற்ேபாைதய Bitcoin சங்கிலித்ெதாட�ன் ேதாராயமான அள�), 

தரைவகைள ஒத்திைசக்க நிைலயான ப�ைணயம் மற்�ம் ப�க்க�ம் 

எ�த�ம் திற�ள்ள அதிேவக வட்� ேதைவப்ப�கிற�.

இதன் வ�ைளவாக, ைமன�ங் ெப�மளவ�ல் வ�ைல�யர்ந்த கண�ன� 

வளங்கைளக்ெகாண்ட ெப�ய �ல்கள�ன் மத்திய�ல் 

ைமயப்ப�த்தப்பட்டதாக மாறி�ள்ள�. Bitcoin-ன�ன் �� ப�ளாக்ெசய�ன் 

வரலாற்ைற�ம் Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன�ல் ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம் 

என்றால், அ� கிட்டத்தட்ட 90% �ைறவான இடத்திற்�ள் ெபா�ந்�ம். 

சிறிய� வ�ைரவான�, ஏெனன�ல் ஒவ்ெவா� ப�மாற்றத்ைத கடத்த�ம் 

பா�காக்க�ம் �ைறந்த ேநரம் ேதைவப்ப�கிற�.

MimbleWimble இந்த ேதக்கத்தின் �ழப்பத்ைத, ‘Cut-Through’ என 

�றிப்ப�டபப்�ம் ஒ� ��ைமயான ெதா�தி கத்த�த்தல் �லம் 

த�ர்க்கிற�. Cut-Through எவ்வா� ெசயல்ப�கிற� என்பைதப் 

��ந்�ெகாள்வதற்�, ஒ� MimbleWimble ப�ளாக்ெசய��க்�ள் 

ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் ெதா�திகள் எவ்வா� உ�வாக்கப்ப�கின்றன 

என்பைத �தலில் பார்ப்ப� நல்ல�.
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+
ப�வர்த்ைதன உள்ள��கள�ன் 

Merkle Trees;

+
ப�வர்த்தைன ெவள�ய��கள் மற்�ம் 

வரம்� சான்�கள�ன் Merkle Trees;

+
அதிகப்ப�யான மதிப்�கள் மற்�ம் 

ைகெயாப்பங்கள�ன் பட்�யல்.

அைனத்� Epic Cash ப�ளாக்�கள�ல் உள்ளைவ:

படம் 3:

Cut-Through-�க்� �ன்�ம் ப�ன்�மான 

MimbleWimble ப�வர்த்தைனகள்.

10 SF Bitcoin Developers, MimbleWimble with Andrew Poelstra, 24 November, 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=aHTRlbCaUyM&t=940s

11 Grin Forum, Grin Blockchain Size, December, 2018,
https://www.grin-forum.org/t/grin-blockchain-size/1334

12 GandalfThePink, Introduction to Mimblewimble and Grin, 28 March, 2019,
https://github.com/mimblewimble/grin/blob/master/doc/intro.md

சமநிைல ப�மாற்றங்கள் ெவள�ேயற்றப்பட்�ள்ளன

Andrew Poelstra-வ�ன் வ�ளக்கக்காட்சிகள�லி�ந்�10 எ�க்கப்பட்ட படங்கள் 2 

மற்�ம் 3-இல், �திதாக ைமன் ெசய்யப்பட்ட Epic ெவள்ைள உள்ள �ட்� 

கலங்களாகக் காணலாம். ஒேர மாதி�யான வண்ணமிடப்பட்ட கலங்கள் 

ெசலவள�க்கப்பட்ட உள்ள ��க�டன் ெதாடர்�ைடய ெவள�ய��கைளக் 

�றிக்கின்றன. Cut-Through ெசயல்பாட்�ன் �லம், உள்ள ��க�ம் 

அத�டன் ெபா�ந்தக்��ய ெவள�ய��க�ம் ப�ளாக்கி�ள் இடத்ைத 

வ��வ�க்க அகற்றா�கின்றன, இ� ப�ளாக்ெசய�ன�ல் ேசமிக்க ேவண்�ய 

தரவ�ன் அளைவக் �ைறக்கிற�. ப�வர்த்தைனகள் ேபேரட்�லி�ந்�  

வ�லக்கப்பட்டா�ம், ம�த�ள்ள அதிகப்ப�யான க� (ெவ�ம் 100 

ைபட்�கள்) ப�வர்த்தைனகள் நடந்ததாக நிரந்தரமாக 

ஆவணப்ப�த்�கின்றன.

ெதா�திகள் ெதாடர்ந்� உ�வாக்கப்ப�வதால், MimbleWimble ெதா�திகள் 

��வ�ம் Cut-Through-ைவ பயன்ப�த்�கிற�, இதனால் ந�ண்ட 

காலத்திற்� ேமல் ெதா�திகள�ன் தைலப்�கள் (ேதாராயமாக 250 

ைபட்�கள்), ெசலவ�டப்படாத ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் ப�வர்த்தைன 

க�க்கள் (ேதாராயமாக 100 ைபட்�கள்) மட்�ம் மிஞ்�ம். இரண்டாவதாக 

ெதாடங்கப்ப�ம் MimbleWimble ெசயல்ப�த்தலான Grin, Bitcoin 

சங்கிலித்ெதாடைரப் ேபான்ற எண்ண�க்ைகய�லான ப�வர்த்தைனகைளக் 

ெகாண்ட ஒ� MimbleWimble சங்கிலித்ெதாடர் Bitcoin-ன�ன் 

சங்கிலித்ெதாட�ன் அளவ�ல் கிட்டத்தட்ட 10% ஆக இ�க்�ம் என்பைதக் 

காட்�ய�11. ேம�ம், ஒ� �ைனய�ன் அள� “Bitcoin அளவ�லான 

சங்கிலித்ெதாட�க்� ஒ� சில GB-ய�ன் அளவ�ல் இ�க்�ம், அைத சில 

�� MB-களாக ேமம்ப�த்த சாத்திய�ள்ள�.12”

இ� Bitcoin-க்� �ற்றி�ம் மா�பட்டதாக உள்ள�, அங்� �� 

ப�ளாக்ெசய��ம் ஒவ்ெவா� �ைனய��ம் ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம். 

காலப்ேபாக்கில், Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன�ன் பரப்� ெசயல்திறன் Bitcoin 

ப�ளாக்ெசய��டன் ஒப்ப��ம்ேபா� வள�ம் ேபா�, அேதேபால் Epic Cash 

ப�ைணயத்தில் �ைனகள�ன் பங்ேகற்�டன் ெதாடர்�ைடய ெசல� 

ெசயல்திறன்க�ம் அதிக�க்�ம். பங்ேகற்பதற்கான �ைறந்த தைடகள் 

ப�ைணய வ�வைமப்ப�ன் �ைன அ�க்கில் �க்கியமான ம�ள்திறைன 

உ�திப்ப�த்த உத�கின்றன.

MimbleWimble-ஐ அமல்ப�த்�வ�டன் சங்கிலித்ெதாடைர Cut-Through 

ெசயல்�ைறயால் கத்த�ப்பதன் �லம் Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன் 

மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள�ன் ச�கத்தால் ெப�ம்பா�ம் 

கவன�க்கக்��ய வைகய�லான அளவ�டக்��ய தன்ைமைய 

வழங்�கிற�. இ� Bitcoin மற்�ம் ஒத்த எண்ணம் ெகாண்ட 

திட்டங்கள�ன் சாரத்ைதப் ப��க்�ம் ஒன்றா�ம்: பரவலாக்கம். ஒ� 

நாணயத்ைத வ�னா�க்� எத்தைன ப�வர்த்தைனகள் ெசயலாக்க 

���ம் என்பைதக்காட்��ம், ஒ� பரந்த மற்�ம் மா�பட்ட 

ப�ைணயத்தால்  அைதத் தக்கைவக்க ��யாவ�ட்டால் என்ன நல்ல�? 

நிைனவக ேதைவகள் ச�பார்ப்ப�ன்  இ�திய�ல் வ�வான ைமன�ங் 

நி�வனங்கைள  ஈர்பதாக இ�ந்தால், ஒ� பரவலாக்கப்பட்ட 

�ற்�ச்�ழல் அைமப்ைப உ�வாக்�வதற்கான மைற�றிய�ட்�நாணய 

ச�கத்தின் அைனத்� �யற்சிக�ம் தவ�ர்க்கப்ப�கின்றன. ��தல் 

ெசயல்திறைன வழங்க, Epic Cash ேமம்பாட்� காலவைரபடத்தில் ஒ� 

��கிய கால ேநாக்கமாக மின்னல்-பாண�ய�லான அ�க்� 2 

ெசயல்ப�த்த திட்டமிடப்பட்�ள்ள�.
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V. பணக்ெகாள்ைக
Epic Cash மற்�ம் Bitcoin ஆகியவற்றின் பணக்ெகாள்ைக மிக�ம் ஒத்தி�க்கிற�. Epic Cash-ன் �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ� 

�தலில் வ�ைரவ�ல் வ��வைடந்� ப�ன்னர் BItcoin 2028-இன் �ழற்சி வழங்கீ�டன் ஒத்திைசகிற�. இ� அதிக�த்� 

அதன்ப�ன் �ைறந்�வ�ம் வ�கிதத்தில் 2140 இல் அதிகபட்சமாக 21 மில்லியன் Epic-ஐ எட்�ம். Epic Cash அதன் உமிழ்� 

ஆ�ள்�ழற்சிய�ன் காரணமாக ஒ� பா�காப்பான ேசமிப்பாக ந�ண்டகால மதிப்ைபக் ெகாண்�ள்ள� ேம�ம் நிைலயான 

அதிகபட்ச வழங்கீ�டன் உச்சமைடகிற�. Epic Cash பணக்ெகாள்ைக ப�ன்வ�ம் நான்� அம்சங்களால் 

வைகப்ப�த்தப்ப�கிற�: 

Epic Cash பணக்ெகாள்ைக ப�ன்வ�ம் காரணங்க�க்காக Bitcoin-ஐ மாதி�யாகக்  ெகாண்�  வ�ைவமக்கப்பட்�ள்ள�:

அதன் ஆ�ட்காலத்தின் �தல் ஒன்ப� ஆண்�கள�ல் வ�ைரவான 

உமிழ்�, அப்ேபா� 20,343,750 Epic (ெமாத்த வழங்கீட்�ல் 96.875%) 

ைமன் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். இந்த அறிக்ைகய�ன் உமிழ்� 

அட்டவைண ப��வ�ல் ச�யான உமிழ்� வ�கிதங்கள் ேகா�ட்�க் 

காட்டப்பட்�ள்ளன;

அதிகபட்ச வழங்கீடான 21 மில்லியன் Epic-கள் 2140 ஆம் ஆண்�ல் 

அைட�ம், ஏறக்�ைறய Bitcoin அதன் அதிகபட்ச வழங்கீடான 21 

மில்லியன் அல�கைள அைட�ம் ேநரத்தில்;

ேம 24, 2028 இல் Epic Singularity-ய�ன் ேபா� Epic-ய�ன் �ழற்சி�ள்ள 

வழங்கீ� மற்�ம் உமிழ்� வ �தம் ப�ட்காய��டன் 

ஒத்திைசக்கப்ப�கிற�. Singularity-ைய ெதாடர்ந்�, உமிழ்� வ �தம் 

அதிக�க்�ம் வ�கிதத்தில் �ைறகிற�, அேத ேநரத்தில் 

�ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ� �ைறந்�வ�ம் வ�கிதத்தில் வளர்கிற�;

Epic-இல் 8 தசம வ�த்தல் அைமப்� உள்ள�, அதாவ�: 1 Epic  

100,000,000 freeman-�க்� சமம் (1 Bitcoin 100,000,000 satoshi-க்� 

சமமாவ� ேபால).

Bitcoin-ன�ன் ெபா�ளாதார அ�ப்பைடக�டனான ஒப்பந்தம், 

அதாவ� பற்றாக்�ைற�ம் �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீட்ைட 

கண�க்கக்��ய தன்ைம�ம் அதன் வ�வான மதிப்� பண்�கைள 

அ�க்ேகா��கிற�;

Bitcoin-ன�ன் மாதி� மற்�ம் அதன் ெதாடக்கத்திலி�ந்� கடந்த 

பத்� ஆண்�கள�ல் அதன் நி�ப�க்கப்பட்ட தட பதி� 

ஆகியவற்ைற ெபா�மக்கள் ஏற்கனேவ அறிந்தி�க்கிறார்கள். 

Bitcoin-ன�ன் �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ�டன்  ேதாராயமாக 

ஒத்திைசப்பதன் �ல�ம், Bitcoin-ன�ன் அதிகபட்ச வழங்கீ� 

மற்�ம் வ�க்�ம் கட்டைமப்ைபப் ப�ரதிபலிப்பதன் �ல�ம், Epic  

ெவ�ஜன பயன்பாட்�ற்� �ைறந்த எதிர்ப்ப�ன் பாைதைய 

எ�க்கிற�.
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VI. உமிழ்� அட்டவைண
Epic Cash-இல் ெமாத்தம் 33 ைமன�ங் காலங்கள் உள்ளன, ஒவ்ெவான்�ம் அவற்றின் �ந்ைதய காலத்�டன் ஒப்ப��ம்ேபா� 
ெதா�தி ெவ�மதிகள�ன் �ைறவால் ைவரய�க்கப்ப�கின்றன. Epic ெதா�தி # 1 ைமன் ெசய்யப்பட்ட ேததி, Epic Genesis, 

ஆகஸ்ட்  2019 அன்� ைநெடப�கிற�. ெதா�திகள் நிமிடத்திற்� ஒ� �ைற ைமன் ெசய்யப்ப�கின்றன. �தல் ஐந்� 

காலங்கள் Epic அதிகபட்ச வழங்கீட்�ல் கிட்டத்தட்ட 97% உ�வாக்�கின்றன, இ� �மார் ஒன்ப� ஆண்�கள�ல் 20 வ�ட 

Bitcoin உமிழ்�க�டன் ெபா�ந்�ம். Bitcoin-ன�ன் கண்கவர் உயர்ைவத் தவறவ�ட்டவர்க�க்� இ� ‘க�காரத்ைதத் 

தி�ப்�வதற்கான” வாய்ப்பாக க�தலாம்.
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BITCOIN-ன�ன் வழங்கீ� EPIC CASH-ன�ன் வழங்கீ�

Dec 31st, 2140
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ஒத்திைச

காலம் 1 2 3 4 5 6 7

ெதா�தி ெவ�மதி 16 8 4 2 1 0.15625 0.078125

ெதாடக்க ேததி
Aug 1, 
2019

Jun 29, 
2020

Oct 11, 
2021

Jun 3, 
2023

Aug 10, 
2025

May 24, 
2028

May 22, 
2032

இ�தி ேததி
Jun 29, 
2020

Oct 11, 
2021

Jun 3, 
2023

Aug 10, 
2025

May 24, 
2028

May 22, 
2032

May 20, 
2036

ந�ளம் (நாட்கள�ல்) 334 470 601 800 1019 1460 1460

ெதாடக்க வழங்கீ� 0 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380

இ�தி வழங்கீ� 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380 20,835,630

அதிகபட்ச வழங்கீட்�ன் % 36.6% 62.4% 78.9% 89.9% 96.9% 98.4% 99.2%

படம் 4: Epic மற்�ம் Bitcoin -ன�ன் உமிழ்� அட்டவைணகள்.
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அட்டவைண 1 இல் உள்ள உமிழ்� அட்டவைண, �தல் ஏ� ைமன�ங் 

காலங்கள�ன் ெதாடக்க மற்�ம் இ�தி ேததிகள், அவற்�டன் 

ெதாடர்�ைடய ெதா�தி ெவ�மதிகள், மற்�ம் ஒவ்ெவா� 

காலத்திற்�மான  �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ� ஆகியவற்ைறக் ேகா�ட்�க் 

காட்�கிற�. 8 �தல் 33 வைரய�லான காலங்கள் ��க்கத்திற்காக 

அட்டவைணய�ல் ேசர்க்கப்படவ�ல்ைல. அந்த காலங்க�க்�, Bitcoin-ஐ 

ேபால ஒவ்ெவா� அ�த்த�த்த காலத்திற்�மான ெதா�தி ெவ�மதி 

�ந்ைதய காலத்தின் ெவ�மதி அள�க்� பாதி என்பைதப் 

��ந்�ெகாள்வ� ேபா�மான�. ஒவ்ெவா� காலகட்டத்தி�ம் 

ெவள�ப்ப�ம் Epic-ன் அள� 4 ஆண்� காலத்திற்�ண்டன (ேதாராயமாக 

1460 நாட்கள்) ெதா�தி ெவ�மதிகள�ன் ெதாைகயா�ம்.

அட்டவைண 1: �தல் ஏ� ைமன�ங் காலங்க�க்கான உமிழ்� அட்டவைண. ேததிகள் ெந�ங்கிய ேதாராயங்கள்.

Epic Singularity-ய�ல் (2028), Epic �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ� Bitcoin-ன�ன் 

�ழற்சிய��ள்ள வழங்கீட்�ன் எண்ண�க்ைகைய அைடகிற�, அந்த 

சமயத்தில் Epic Cash Bitcoin-ன�ன் ெதா�தி ெவ�மதி மற்�ம் halving 

�ைறைய ஏற்�க்ெகாள்கிற�, இ� ெதா�தி ெவ�மதிகைள ஒவ்ெவா� 

நான்� வ�டங்க�க்�ம் பாதியாக �ைறக்கிற�. ஒேர வ�திவ�லக்� 

என்னெவன்றால், ஒவ்ெவா� பத்� நிமிடங்க�க்�ம் ஒ� ெதா�தி 

என்ற Bitcoin-ன�ன் வ �தத்திற்� எதிராக, ஒவ்ெவா� நிமிட வ �தத்தில் Epic 

ெதா�திகள் ெதாடர்ந்� ைமன் ெசய்யப்ப�கின்றன. இைதச் ெசய்வதன் 

�லம், Epic-ய�ன் �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ� Bitcoin-ன�ன் �ழற்சிய��ள்ள 

வழங்கீ�டன் ேதாராயமான சமநிைலையப் பராம�க்கிற�.
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13 Tevador, RandomX, 28 மார்ச், 2019,
https://github.com/tevador/RandomX

VII. ைமன�ங்
Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன் பல்வைகயான கணக்கீட்� வன்ெபா�ள்கைள வரேவற்பதன் �லம் பரவலாக்கைலத் ெதாடர்கிற�. Epic 

ைமன�ங் ஆரம்பத்தில் CPU, GPU மற்�ம் ASIC க�க்�, RandomX, ProgPow, and CuckAToo31+ ஆகிய �ன்� ஹாஷிங் த�ர்�ெநறிகைளப் 

பயன்ப�த்தி கிைடக்கப்ெப�ம். சங்கிலித்ெதாட�ன் ஒ�ைமப்பாட்ைட சமரசம் ெசய்யாமல் த�ர்�ெநறிகைள எள�ைமயாக 

மாற்றலாம்.

RandomX என்ப� ெபா�ப்பய�க்கான CPU-க்க�க்� உகந்த ஒ� PoW த�ர்�ெநறி ஆ�ம். ப�ன்வ�ம் �றிக்ேகாள்கைள அைடய இ� 

பல Memory-hard �ட்பங்க�டன் சீரற்ற நிரல் ெசயற்பாங்�கைளப் பயன்ப�த்�கிற�:

• ஒற்ைற-சில்� ASIC-கள�ன் வளர்ச்சிையத் த�க்�ம்;

• ெபா�பய�க்கான CPU-க்கள�ல் சிறப்� வன்ெபா�ள�ன் ெசயல்திறன் ேமன்ைமையக் �ைறக்க�ம்.

Epic-ைய ைமன�ங் ெசய்�ம் CPU-க்க�க்� ைமன�ங் �� ஒன்�க்� 2 GB RAM, 16 KB L1 இைடமாற்�, 256 KB L2 இைடமாற்� 

மற்�ம் 2 MB L3 இைடமாற்� ஒ�க்கீ� ேதைவப்ப�கிற�13. Windows 10 சாதனங்க�க்� 8 GB அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட RAM 

ேதைவப்ப�ம். வ�ங்கலத்தில் ஒ� நாள் அைலேபசிகள் ைமன�ங் �ைனகளாக ெசயல்படக்��ம் என்ப� நிைனக்க��யாத 

ஒன்றாக இ�க்கா�. Epic Cash ைமன�ங் ப�ைணயத்தில் CPU-ைவ ஆரம்பகாலத்தில் ஒ�ங்கிைணத்தால் சாதாரண கண�ன� 

வழி�ைறகைளக் ெகாண்ட பல�க்�ம் Epic Cash ப�ைணயத்ைத பா�காக்க உத�வதன் �லம் ப�ளாக் ெவ�மதிகைளப் 

ெப�வதற்கான ஒ� சிறந்த வாய்ப்பாக அைம�ம்.

Programmatic Proof-of-work (ProgPow) என்ப� ஒ� த�ர்�ெநறி ஆ�ம், இ� நிைனவக அைலக்கற்ைறைய�ம் சீரற்ற கண�த வ�ைசகள�ன் 

�க்கிய கணக்கீ�கைள�ம் ெபா�த்த�, இ� ஒ� GPU-வ�ன் கண�ன� அம்சங்கள�ல் பலவற்ைறப் பயன்ப�த்தி, அதன் �லம் 

வன்ெபா�ள�ன் ெமாத்த ஆற்றல் ெசலைவ திறம்படச்ெசய்கிற�. Progpow �றிப்பாக ெபா�ட்கள�ன் GPU-க்கைள ��ைமயாகப் 

பயன்ெபற வ�வைமக்கப்பட்�ள்ளதால், சிறப்� வன்ெபா�ள் �லம் அதிக ெசயல்திறைன கண�சமாக அைடவ� க�னமான�ம் 

வ�ைல�யர்ந்த�ம் ஆ�ம். எனேவ, ProgPow த�ர்�ெநறி, Bitcoin-ன�ன்  SHA-256 ேபால  ெப�ம்பாலான பல PoW த�ர்�ெநறிகள�ல்  

காண்ப�ேபான்�, ெப�ய ASIC �ல்கள�ன் ச�ைககைள GPU-க்கைள வ�ஞ்�வதற்காக �ைறக்கிற�. GPU-க்கள், CPU-க்கைளப் ேபால 

அதிகம் இல்ைல என்றா�ம், ெபா�வாக கிைடக்கின்றன. ெதாழிற்�ட்ப வளர்ச்சியால் இயக்கப்ப�ம் Nvidia மற்�ம் AMD ேபான்ற 

வ�நிைலகளால், GPU-க்களால் CPU-க்கைள வ�ட, ஒ� அல� அ�ப்பைடய�ல், பல மடங்� ைமன�ங் த�ர்�கைள இைணயாக 

ெசயலாக்க ���ம். அட்டவைண 2 இல் �ட்�க்காட்டப்பட்�ள்ளப�, எங்�ம் நிைறந்தி�ப்பதா�ம் உயர் ெசயலாக்க சக்திய�ைன 

ெகாண்டதா�ம், GPU-க்கள் ஆரம்பகால ைமன�ங்  நடவ�க்ைககள�ன் ெப�ம்ப�திக்� ��ெக�ம்பாக வ��ங்�ம்.

RandomX மற்�ம் CPU-க்கள்

ProgPow மற்�ம் GPU-க்கள்

1

2

CuckAToo31+ என்ப� டச்� கண�ன� வ�ஞ்ஞான�, John Tromp உ�வாக்கிய Cuckoo Cycle த�ர்�ெநறிய�ன் ASIC நட்� வ�ைசமாற்றமா�ம். 

ASIC எதிர்ப்� CuckARoo29-வ�ற்� ஒப்�ைம�ைடய�, CuckAToo31+ சீரற்ற இ�தரப்� வைரபடங்கைள உ�வாக்�வ�டன் ைமன�ங் 

ெசய்பவர்க�க்� அந்த வைரபடத்தின் �க�கைளக் கடந்� ெசல்�ம் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள 'N' ந�ள �ழற்சிையக் கண்�ப��க்�ம் 

பண�ைய வழங்�கிற�.

3   
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CuckAToo+31 மற்�ம் ASIC-கள்

https://github.com/tevador/RandomX
ttps://github.com/ifdefelse/ProgPOW
https://github.com/mimblewimble/docs/wiki/how-to-mine-grin
https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
https://github.com/ifdefelse/ProgPOW
https://github.com/mimblewimble/docs/wiki/how-to-mine-grin


காலப்ப��� 1 2 3 4 5 6 7

நாட்கள் 334 470 601 800 1019 1460 1460

CPU-க்கள் 60% 30% 10% 5% 5% 5% 5%

GPU-க்கள் 38% 65% 62% 40% 20% 10% 10%

ASIC-கள் 2% 5% 28% 55% 75% 85% 85%

இ� நிைனவகம் சார்ந்த பண�யா�ம், அதாவ� த�ர்� ேநரம் �ல ெசயலி அல்ல� GPU-வ�ன் ேவகத்ைத வ�ட நிைனவக 

அைலகற்ைறயால் கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். இதன் வ�ைளவாக, Cuckoo Cycle த�ர்�ெநறிகள் �ைறந்த ெவப்பத்ைத உ�வாக்�வ�டன் 

பாரம்ப�ய PoW த�ர்�ெநறிகைள வ�ட கண�சமாக �ைறந்த ஆற்றைல பயன்ப�த்�கின்றன. ASIC நட்� CuckAToo31+ ஆன� SRAM-ன் 

�ற்�க்கணக்கான MB-கைள பயன்ப�த்�வதன் �லம் GPU-க்கைள வ�ட ெசயல்திறைன ேமம்ப�த்த அ�மதிக்கிற�, அேத 

ேநரத்தில் நிைனவகம் I/O �லம் கட்�ப்ப�த்தப்ப�கிற�14. இ�திய�ல், ASIC-கள் �ன்� ைமன�ங் �ைறகள�ல் மிகப்ெப�ய 

சாத்தியமான ெபா�ளாதாரங்கைள வழங்�கின்றன. எவ்வாறாய��ம், அைனவைர�ம் உள்ளடக்�ம் ஆர்வத்தில், ஆரம்பத்தில் CPU-

க்கள் மற்�ம் GPU-க்க�டன் ஒப்ப��ம்ேபா� ைமன�ங் ெவ�மதிகள�ல் சிறிய ப�தி அைவக�க்� ஒ�க்கப்ப��ந்தா�ம், 

இ�திய�ல் ASIC-கள் ெப�ம்ப�தியான ைமன�ங் ெசய்யப்பட்ட ெதா�தி ெவ�மதிகைள எ�த்�க்ெகாள்கின்றன என்ப�, CuckAToo31+ 

க்கான சாதன உற்பத்தியாளர்கள�ைடேய ேபாட்� �ற்�ச்�ழல் அைம�ம் என்ற அ�மானத்தில்.

அட்டவைண 2: ைமன�ங் ெவ�மதி ஒ�க்கீ�. தி�த்தத்திற்� உட்பட்ட�. அதிகபட்ச பரவலாக்கைல அைடவதற்�ம், ப�ைணயத்தின் ந�ண்டகால 

நலன்க�டன் ஒத்�ப்ேபாக�ம் ஒ�க்கீ�கள் இயக்கப்ப�ம்
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14 Le Sceller, Quentin, Grin ப்�ப்-ஆப்-ஒர்க் பற்றி ஒ� அறி�கம், 16 நவம்பர், 2018,
https://blog.blockcypher.com/an-introduction-to-grin-proof-of-work-103aaa9f66ce

படம் 5: அட்டவைண 2 இன்ப� ஒவ்ெவா� காலப்ப��வ�ற்�மான ைமன�ங் ெவ�மதி ஒ�க்கீ�. தி�த்தத்திற்� உட்பட்ட�.
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Epic Genesis (2019) ெதாடங்கி, Epic Singularity (2028) வைர, ைமன�ங் ெசயல்பாட்�ன் ேபா�, ைமன�ங் பங்கள�ப்பாக, EPIC 

ப�ளாக்ெசய�ன் அறக்கட்டைளைய ேநாக்கி தி�ப்ப� வ�டப்ப�ம் Epic ஒ�க்கீ� உள்ள�. 

EPIC ப�ளாக்ெசய�ன் அறக்கட்டைள ெதாழில்�ட்ப ேமம்பாட்�ற்காக�ம், Epic Cash திட்டத்தின் ெதாடக்க ஆண்�கள�ல் 

வ�ழிப்�ணர்� மற்�ம் பயன்பாட்ைட ஊக்�வ�ப்பதற்காக�ம், சந்ைதப்ப�த்தல் நடவ�க்ைககைள உ�வாக்க�ம், நிதி 

ெதாழில்�ட்பத் �ைறய�ல் �ட்டாண்ைமய�ைன வளர்க்க�ம் அர்ப்பண�க்கப்பட்�ள்ள�.

Singularity-க்� ப�ற�, EPIC அறக்கட்டைளய�ன் பங்� EPIC வ�நிேயாகிக்கப்பட்ட தன்னாட்சி கழகத்தால் (EDAC) 

ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இ� ஒப்பைடக்கப்ப�வதற்� �ன்னர் அறக்கட்டைளயால் உ�வாக்கப்ப�ம். 

EPIC ப�ளாக்ெசய�ன் அறக்கட்டைள ைமன�ங் ெவ�மதிகள�ன் ஒ� ப�தியால் நிதியள�க்கப்ப�கிற�, இ� ப�ன்வ�ம் ஆண்� 

வ�கிதங்கள�ன்ப� ெதா�தி ெவ�மதிகள�லி�ந்� கழிக்கப்ப�கிற�:

அட்டவைண 3: ைமன�ங் ெவ�மதிகள�ன் சதவ �தமாக, அறக்கட்டைள ைமன�ங் பங்கள�ப்�கள�ன் ஆண்� வ�கிதங்கள்.

ஆண்� 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ைமன�ங் ெவ�மதிகள�ன்  % 8.88 % 7.77 % 6.66 % 5.55 % 4.44 % 3.33 % 2.22 % 1.11 % 1.11 % 0 %

4    
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ைமன�ங் பங்கள�ப்�கள்



Cut-Through - இைடெவள� திறைன ேமம்ப�த்�வதற்�ம், ப�ைணய ச�பார்ப்ப�ல் பரவலான பங்ேகற்ைப 

ஊக்�வ�ப்பதற்�ம், பரவலகத்திற்�ம், ப�ளாக்ெசய�ன�லி�ந்� ேதைவயற்ற தகவல்கைள ந�க்�தல்;

CoinJoin - Epic மைற�றிய�ட்�நாணயம்  அழிமாற்றத்தன்ைமைய உ�திப்ப�த்த ஒ� ப�ளாக்கிற்�ள் 

ப�வர்த்தைனகைள ெதா�த்தல்;

Dandelion++ ெநறி�ைற - ப�ன்ன�ப்ப�ைணந்த தடங்கள�ல் ெதாடர்� ெகாள்வதன் �லம் ப�வர்த்தைனகைள பரப்�தல், 

�ைனகள�ன் பரந்த ப�ைணயத்தில் பர�தல், ப�வர்த்தைனக�க்�ம் அவற்றின் ேதாற்றத்திற்�ம் இைடய�லான 

ெதாடர்�கைளத் �ண்�த்தல்;

வாலட் �கவ�கள் இல்ைல - ப�வர்த்தைன ெசய்வதற்� ஒற்ைற-பயன்பாட்� தன�யார் வ�ைச உ�வாக்க ஒ� 

ெப�ய Multisignature-ன் பயன்பா�, வாலட் �கவ�கள�ன் ேதைவைய �ற்றி�மாக ந�க்�கிற�.

VIII.���ைர
பரவலாக்கப்பட்ட இலக்க�ைற தங்கமாக Bitcoin அங்கீக�க்கப்பட்ட நிைலக்� எதி�ைணயாக Epic ஒ� ப�மாற்ற ஊடகமாக 

‘பரவலாக்கப்பட்ட இலக்க�ைற ெவள்ள�’என அங்கீக�க்கப்ப�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. இழந்த அழிமாற்றத்தன்ைமைய 

அதிக ஆற்றல்-திற�ள்ள மற்�ம் �ற்�ச்�ழல்-நட்�மிக்க வன்ெபா�ள�ன் ��ெக�ம்ப�ல் ம�ண்�ம் அறி�கப்ப�த்�வதன் �லம், 

Epic Cash அதிகாரத்தின் சமநிைலைய ம�ண்�ம் தன�ப்பட்ட பயனர்க�க்� சாதகமாக சாய்த்�, சம�பத்திய ைமயப்ப�த்�ம் 

ேபாக்�க�க்� �ற்றி�ம் மா�பட்டதாக அைம�ம். Bitcoin ெபா�ளாதாரம், வ�ைளயாட்�க் ேகாட்பா� மற்�ம் நி�ப�க்கப்பட்ட PoW 

�த்திரம் ஆகியவற்றின் கலைவைய சமகால ப�ளாக்ெசய�ன் ெதாழில்�ட்பத்�டன் ேசர்த்தால் நம்பகமான, மாறாத, 

பரவலாக்கப்பட்ட நாணயத்ைத (Epic) உ�வாக்�ம், அ� அளவ�டக்��யதாக�ம், அழிமாற்றத் தன்ைம�ைடயதாக�ம், 

பயனர்கள�ன் தன�மைறைப பா�காக்��யதாக�ம் அைம�ம். Epic Cash ஒ� திறந்த, ெபா�, எல்ைலயற்ற மற்�ம் தண�க்ைக-

எதிர்ப்� ப�ளாக்ெசய�ன் ஆ�ம். இ� அதன் பயனர்கள�ன் தன�மைறைப�ம் ெசல்வத்ைத�ம் பா�காக்கிற� ேம�ம் ைமன�ங் 

வழியாக ப�ைணயத்திற்� ஆதரவாக தங்கள் வன்ெபா�ைளப் பயன்ப�த்�பவர்க�க்� ெவ�மதி அள�க்கிற�. ஒவ்ெவா� Epic-�ம் 

PoW �லம் ைமன் ெசய்யப்ப�கிற�. வழங்கீ� �ஜ்ஜியத்தில் ெதாடங்�கிற� ேம�ம் ப�ைணயம் நியாயமாக ெதாடங்கப்பட்டதாகக் 

க�தப்ப�கிற�, ெசயல்ப�ம் ெடஸ்ட்ெநட் தற்ேபா� இயங்�கிற�.

Epic Cash �க்கிய உண்ைமகள்:

ைமன�ங் ஆகஸ்ட்  2019 �தல் ெதாடங்�கிற�.

Epic Cash ப�ளாக்ெசய�ன் MimbleWimble-ஐ அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

ெநறி�ைறய�ன் ைவரய�க்�ம் அம்சங்கள்:

Epic Cash-ய�ன் நாணயக் ெகாள்ைகயான� Epic-ய�ன் �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ� ஏறக்�ைறய ஒன்ப� ஆண்�கள�ல் 

Bitcoin-ன�ன் �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ�டன் ஒத்திைசக்க வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�, ேம�ம் 2140 ஆம் ஆண்�ல், அதிகபட்ச 

வழங்கீடான 21 மில்லியன் அல�கைள எட்�ம். இந்த �ைறந்�வ�ம் பணவ �க்கக் ெகாள்ைக ெவள�ப்பைடத்தன்ைம, 

வழங்கீட்�ன் �ன்கண�ப்�, பற்றாக்�ைற ஆகியவற்ைற உ�தி ெசய்கிற�, இ� ந�ண்ட கால ேசமிப்ப�ன் மதிப்ைப 

பா�காத்� வளர்க்கிற�.

ைமன�ங் திரளான பயன்பாட்�ைன�ம் ப�ைணயத்தின் ெசயல்திறைன�ம் எள�தாக்�வதற்காக, CPU-க்கள், GPU-க்கள் 

மற்�ம் ASIC-கைள அதன் ெதாடர்�ைடய RandomX, ProgPow மற்�ம் CuckAToo31+  த�ர்�ெநறிகள் வழியாக  இைணக்�ம்.

EPIC CASHEPIC PRIVATE INTERNET CASH16

1.

2.

3.

4.

https://explorer.epic.tech/


IX. ெதாழில்�ட்ப வ�வரக்�றிப்�கள்

திட்டத்தின் ெபயர்: Epic Cash 

நாணயத்தின் ெபயர்: Epic 

ெதா�தி ேநரம்: 60 வ�னா�கள்

ெதா�தி அள�: 1 MB 

ெதாடக்க வழங்கீ�: 0

இ�தி வழங்கீ�: 21,000,000

�தல் ெதா�தி: ஆகஸ்ட்  2019

க�த்திணக்கம்: RandomX (CPU-க்கள்), ProgPow (GPU-க்கள்) and CuckAToo31+ (ASIC-கள்)

இைணப்�கள்:

www.epic.tech

t.me/EpicCash – Telegram

t.me/EpicCashTamil

EPIC CASH EPIC PRIVATE INTERNET CASH 17
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X.ெசாற்களஞ்சியம்

மைறக்�ம் காரண�கள்

ெதா�தி ெவ�மதிகள்

இைடமாற்� 

Cut-Through 

பரவலாக்கம் 

அழிமாற்றத்தன்ைம

 மாறாத்தன்ைம 

I/O 

�றிப்ப�ட்ட பயன்பாட்�ற்கான  ஒ�ங்கிைணந்த �ற்�கள்; ஒற்ைற ேநாக்கத்திற்காக வ�ைவமக்கப்பட்ட சில்�கள்

ஒேர கணத்திற்�ள் இரண்� ைவரபட �க�கள் அ�த்த�த்� இல்லாத ைவகய�ல், இரண்� 

ெவட்டாக்கணங்களாக சிைதந்த ைவரபட �க�கள�ன் கணம் 15

15 http://mathworld.wolfram.com/BipartiteGraph.html
16 Macdonald, Andrew, Grin Coin and MimbleWimble: An Introductory Guide, 18 October, 2018,

https://cryptobriefing.com/grin-coin-mimblewimble-introduction/
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ASIC 

இ�தரப்� வைரபடம்

CPU

உமிழ்�

 GPU

 ஹாஷ்  

ஹாஷிங் த�ர்�ெநறி (ெசயல்பா�)

Homomorphic ைமறயக்கம்

�றியாக்கத்ைத எள�தாக்க இலக் க�ைற ெசய்திய�ல் அறி�கப்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� சீரற்ற உ�ப்�; ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ப�வர்த்தைனய�ல் உள்ள ��கள் மற்�ம் ெவள�ய��கைள�ம்  ப�வர்த்தைன ெசய்�ம் நபர்கள�ன்  

ெபா� மற்�ம் தன�யார் வ�ைசைகள�ம் �றியாக்கம் ெசய்�ம் இ� தரப்ப�ன�க்�ம் இைேடய பகிரப்பட்ட 

ரகசியம்16.

ஒ� �திய ெதா�திக்�ள் ப�வர்த்தைனகைள ச�பார்க்க நிகழ்த்தப்பட்ட கணக்கீ�க�க்கான ெவ�மதிகளாக 

ப�ைணயத்தால் வ�நிேயாகிக்கப்பட்ட �திய Epic.

தரைவச் ேசமிக்�ம் ஒ� வன்ெபா�ள் அல்ல� ெமன்ெபா�ள் ��, இதனால் அந்தத் தரவ�ற்கான எதிர்கால 

ேகா�க்ைககள் வ�ைரவாக வழங்கப்ப�ம்.

ஒ� �றிப்ப�ட்ட ேநரத்தில் இ�க்�ம் Epic-ய�ன் அள�.

மத்திய ெசயலாக்க ப���: கண�ன�ய�ன் ப�ற  வன்ெபா�ள் மற்�ம் ெமன்ெபா�ள�லி�ந்� ெப�ம்பாலான 

கட்டைளகைள வ�ளக்கி ெசயல்ப�த்�வதற்கான கண�ன� ��.

ஒ� MimbleWimble ப�ளாக்ெசய�ன் ெசயல்�ைற, உள்ள ��க�ம் அத�டன் ெபா�ந்தக்��ய ெவள�ய��க�ம் 

ெதா�திய�ல் இடத்ைத வ��வ�க்க அகற்றப்ப�கின்றன, இ� ப�ளாக்ெசய�ன�ல் ேசமிக்க ேவண்�ய தரவ�ன் 

அளைவக் �ைறக்கிற�.

ப�ைணயத்தின் ெசயல்பா�கள் மற்�ம் நிர்வாகத்தின் சிதறலின் நிைல.

ைமன�ங் ெசய்பவர்கள் ெதா� தி ெவ�மதிகளாக சம்பா தித்த �திய E pic-ஐ  உ�வாக்� தல். ப�ளாக்ெசய�ன�ல் 

ப�வர்த்தைனகள் உ�தி ெசய்யப்ப�வதால் ஒவ்ெவா� 60 வ�நா�கள��ம் Epic உ�வாக்கப்ப�கிற�.

Epic-ய�ன் �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ� Bitcoin-ன�ன் �ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ�டன் ஒத்திைசகிற� (ேம 2028). 

ெவள�ய��கள் ம ற்�ம் உள்ள ��க�க்� இைடேயயான ேவ�பா �, மற்�ம் ைகெயாப்பங்கள் 

(அங்கீகாரத்திற்�ம் பணவ �க்கமற்றைத நி�ப�க்க�ம்);

ஒ� ெபா�ள�ன் ப ண்�, இத ன் �லம்  தன�ப் பட்ட அல�கள்,  அ�ப்பைடய �ல் ஒன்�க்ெகான்� 

மாறக்��யைவ, ேம�ம் அதன் ஒவ்ெவா� ப�தி�ம் மற்ெறா� ப�திய�லி�ந்� ப��த்தறிய ��யாதைவ. 

�தல் Epic ெதா�திைய ைமன�ங் ெசய்வ� மற்�ம் ப�ளாக்ெசய�ன�ன் அதிகாரப்�ர்வ ஆரம்பம்.

வைரகைல ெசயலாக்க அல�: காட்சி ெசயல்பா�க�க்� சிறப்�மிக்க ஒ� நிரல்ப�த்தக்��ய ஏரண சில்� 

(ெசயலி) ெகாண்ட ஒ � அ ல�. மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள் ைமன� ங் ெசய்வத ற்� �கர்ேவார்  GPU-க்கள் 

நன்� ெபா�த்தமாக இ�க்�ம்.

ஒவ்ெவா� 4 வ�டங்க�க்� நிகழ்கிற�. ஒவ்ெவா� halvi ng நிகழ்வ�ற்� ப�ன்ன�ம் வழங்கீ� வ�கிதம் 50% 

�ைறகிற�.

ஹாஷிங் ெசயல்பாட்ைடப் பயன்ப�த்தி அ�ப்பைட உள்ள �ட்� எண்ண�லி�ந்� கணக்கிடப்பட்ட மதிப்�. 

இலக்க�ைற ைகெயாப்பங்கள், ெசய்த ி அங்கீக ாரக் �றிய��க ள் (MAC-கள்)  மற்�ம் ப�ற அங்கீகாரங்கைள 

உ�வாக்க ம ற்�ம் ச�பார்க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� நிைல அளவ�ல ான ஹா ஷுக்� தன்ன�ச்ைச 

அளவ�லான தரைவைய வைரபடப்ப�த்�ம் கண�தத் த�ர்�ெநறி.

மைற�றியாக்கப்பட்ட தகவல்கைள �தலில் மைறவ�லக்கம் ெசய்யாமல் கணக்கீ�கைளச் ெசய்�ம் �ைற.

(நிரலாக்கத்தில்) ஒ� ெபா�ைள உ�வாக்கிய ப�ன் அைத மாற்ற ��யாத நிைல.

ப�வர்த்தைனைய அ� ப்�ம் தரப்ப�னைரக் �றிக்�ம் MimbleWi mble ப�வர்த்தைனய�ன் ��; �ந்ைதய 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ெவள�ய��கள�லி�ந்� உ�வாக்கப்பட்ட�.

உள்ள ��/ ெவள�ய��; கண�ன� ேபான்ற ஒ� தகவல் ெசயலாக்க அைமப்�க்�ம் மன�தன் அல்ல� மற்ெறா� 

தகவல் ெசயலாக்க அைமப்� ேபான்ற ெவள� உலகதிற்�ம் இைடேயயான ெதாடர்�.

�ழற்சிய��ள்ள வழங்கீ�

Epic Singularity

மிைக (MimbleWimble)

Genesis (நிகழ்�) 

Halving (Bitcoin-க்�) 

உள்ள�� (MimbleWimble)

http://mathworld.wolfram.com/BipartiteGraph.html
https://cryptobriefing.com/grin-coin-mimblewimble-introduction/


அதிகபட்ச வழங்கீ�

Memory-Hard

Merkle Tree

MimbleWimble

ெவள�ய�� (MimbleWimble)

Pedersen Commitment Scheme

தன�யார் வ�ைச

Proof of Work (PoW)

ெபா� வ�ைச

RAM (சரீற்ற அ�கல் நிைனவகம்)

வரம்�ச்சான்� 

(இலக்க�ைற) ஒப்பம்

SRAM (நிைலயான சரீற்ற 
அ�கல் நிைனவகம்)

ெசய்வ �தம் 

நம்ப�க்ைகய�ன்ைம

எட்டப்பட ேவண்�ய Epic-ன்  அள�, இதற்� ேமல் �ழக்கத்தி�ள்ள வழங்கீ�  அதிக�க்கா� (21,000,000  Epic).

நிைறய RAM-கைள பயன்ப�த்தி  ஒேர மாதி�யான இைணப்�கள�ன்  இயக்�ம் �யற்சிகைளத் த�க்கிற�. 

Memory-hard ெசயல்பா�கள் த�ர்�ெநறிகளா�ம், அவற்றின் கணக்கீட்� ேநரங்கைள தரைவ ைவத்தி�க்க��ய 

நிைனவாகத்தால் த�ர்மான�க்கப்ப�கின்றன. நிைனவக-ப�ைணப்� ெசயல்பா�கள் என்�ம் அைழக்கப்ப�கிற�.

கண�ன� அறிவ�யல் பயன்பா�கள�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் தர� அைமப்�. ப�ளாக்ெசய�ன்கள�ல், Merkle tree-க்கள் 

ெப�ய தர� கட்டைமப்�கள�ன் உள்ளடக்கங்கைள திறைமயாக�ம் பா�காப்பாக�ம் ச�பார்க்க 

அ�மதிக்கின்றன.

Bitcoin ெடவலப்பர்கள�ன் அரட்ைட அைறய�ல் Tom Elvis Jedusor என அறியப்ப�ம் ஒ� �ைனப்ெபயர் 

பங்கள�ப்பாளரால் �ன்ைவக்கப்பட்ட ஒ� ெநறி�ைற.

ஒ� இலக்க�ைற ைகெயாப்பத் திட்டம், இ� பயனர்கள�ன் ��ைவ ஒ� ஆவணத்தில் ஒப்பமிட 

அ�மதிக்கிற�. வழக்கமாக, multisignature த�ர்�ெநறி ஒ� �ட்� ைகெயாப்பத்ைத உ�வாக்�கிற�, இ� 

அைனத்� பயனர்கள�டமி�ந்�ம் ெபறப்ப�ம் தன�த்�வமான ஒப்பங்கள�ன் ெதா�ப்ைபக் காட்��ம் மிகச் 

��க்கமான�17.

ஒ� ப�ளாக்ெசய�ன் ப�ைணயத்�டன் இைணக்க�ம் ப�ைணயத்தில் உள்ள ப�ற �ைனக�க்� 

ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் ெதா�திகள் பற்றிய தகவல்கைள ஒ� P2P �ைறய�ல் வ�நிேயாகிக்�ம் ஒ� 

கண�ன�.

ஒ� ப�வர்த்தைன ைகெயாப்பம் மைறக்��யக்கப்பட்ட பல ைகெயாப்பங்கைளக் ெகாண்ட� , அவற்றின் 

ஒ� ப�தியான தன�ப்பட்ட ைகெயாப்பங்கைள கணக்கி�வ� மிக�ம் க�னம்.

ப�வர்த்தைனய�ன் ரசீைதக் �றிக்�ம் ஒ� MimbleWimble ப�வர்த்தைனய�ன் ��; அ�த்த�த்த 

ப�வர்த்தைனக�க்� உள்ள ��களாகப் பயன்ப�த்தப்ப�கிற�.

ஒ� பழைமயான மைற�றிய�ட்� �ைற, ஒ� நி�ப�ப்பவைர எந்தெவா� தகவைல�ம் 

ெவள�ப்ப�த்தாம�ம், ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட மதிப்ப�ல் ஈ�பட அ�மதிக்கிற�.

ஒ� தன�யார் வ�ைச என்ப� �றிய�ட்�ன் ஒ� சிறிய பாகமா�ம், இ� உைரைய மைறயாக்கம் மற்�ம் 

மைறவ�லக்கம் ெசய்�ம் த�ர்�ெநறிகைள அைமப்பதற்கான ெபா� வ�ைச�டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள�. இ� 

சமச்சீரற்ற வ�ைச மைறயாக்கத்தின் ேபா� ெபா� வ�ைச �றியாக்கவ�யலின் ஒ� ப�தியாக 

உ�வாக்கப்பட்ட� ேம�ம் ஒ� ெசய்திைய மைறவ�லக்கம் ெசய்� ப�க்கக்��ய வ�வத்திற்� மாற்ற 

பயன்ப�கிற�.

தரவ�ன் ஒ� ப�தி உற்பத்தி ெசய்வ� க�னம் (வ�ைல உயர்ந்த� மற்�ம் ேநரத்ைத எ�த்�க்ெகாள்வ�), 

ஆனால் மற்றவர்க�க்� ச�பார்க்க எள�தானதாக�ம் சில ேதைவகைள �ர்த்தி ெசய்வதாக�ம் உள்ள�. 

ேவைலக்கான சான்�கள் ெப�ம்பா�ம் மைற�றிய�ட்�நாணயங்கள�ன் ெதா�தி உ�வாக்கத்தில் 

பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன.

சமச்சீரற்ற வ�ைச மைறயாக்க த�ர்�ெநறிகைளப் பயன்ப�த்�ம் ெபா� வ�ைச மைறயாக்க 

�றியாக்கவ�யலால் ெபா� வ�ைச உ�வாக்கப்ப�கிற�. ஒ� ெசய்திைய ப�க்க ��யாத வ�வமாக மாற்ற 

ெபா� வ�ைசகள் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன.

இயங்�தளம் (OS), பயன்பாட்� நிரல்கள் மற்�ம் தற்ேபாைதய பயன்பாட்�ல் உள்ள தர� ஆகியைவ 

ைவக்கப்பட்�ள்ள ஒ� கண�த்தல் சாதனத்தி�ள்ள வ�ைரவான அ�க�ைடய தர� ேசமிப்பக சில்�கள், 

எனேவ அவற்ைற சாதனத்தின் ெசயலியால் வ�ைரவாக அைடய ���ம்.

ஒ� ப�வர்த்தைன உள்ள ��கள�ன் ெதாைக ப�வர்த்தைன ெவள�ய��கள�ன் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக 

உள்ளதா என�ம் அைனத்� ப�வர்த்தைன மதிப்�க�ம் ேநர்நமைறயானைவ என்பைத ச�பார்க்�ம் 

ெசயல்திட்ட ச�பார்ப்�. வரம்�ச்சான்�கள் நாணய வழங்கீட்ைட ேசதப்ப�த்தாதவா� உ�தி ெசய்கிற�.

ப�ளாக்ெசய�ன் ெநறி�ைறய�ன் ஒ� நிைலயான ப�தி, ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் ப�வர்த்தைனகள�ன் 

ெதா�திகைள பா�காக்க, தகவல்கைள ப�மாற்றம் ெசய்தல், ஒப்பந்த ேமலாண்ைம மற்�ம் எந்தெவா� 

ெவள�ப்�ற ேசதத்ைத�ம் கண்டறிந்� த�க்க பயன்ப�கிற�. ப�ளாக்ெசய�ன�ல் தகவல்கைள ேசமித்�ம் 

மாற்�வ�ம் �ன்� வ�தமான நன்ைமகைள வழங்�கின்றன:

• அ�ப்பப்ப�ம் தர� ேசதமைடந்�ள்ளதா என்பைத அைவ ெவள�ப்ப�த்�கின்றன;

• ப�வர்த்தைனய�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட தரப்ப�ன் பங்ேகற்ைப ச�பார்க்கிற�;

• சட்டப்�ர்வமாக ப�ைணக்கப்படலாம்.

மின்சாரம் வழங்கப்ப�ம் வைர தர� பாகங்கைள அதன் நிைனவகத்தில் ைவத்தி�க்�ம் சீரற்ற அ�கல் 

நிைனவகம் (RAM).

ெகா�க்கப்பட்�ள்ள மைற�றிய�ட்�நாணய ெநறி�ைறயால் ஒ� வ�னா�ய�ல்  ெசய்யக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ன் அள�.

ஒ� மைற�றிய�ட்�நாணய ப�ைணயத்தின் தரம் ஒ� ெநறி�ைறய�ன் வ�திகைள ஒ� மத்திய அைமப்பால் 

அமல்ப�த்தப்படாமல் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்.

17 Bellare, Mihir, Neven, Gregory, 2007, Identity-based Multi-signatures from RSA, Lecture Notes in Computer Science vol. 4377,
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11967668_10
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One Way Aggregate Signature (OWAS)

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11967668_10
https://scalingbitcoin.org/papers/mimblewimble.txt
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