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ప� పంచములో 1.7 బిలియన్ పెదద్ లకు ఆరిథ్ క వయ్వసథ్ కు ప� వేశం లేదు, మరో 1.3 బిలియనుల్ మంది పేదవాలు
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చేసుత్ ంది. వేగంగా, వాసత్ వంగా ఉచితంగా, మరియు అందరికి తెరిసే ఉంటుంది
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నిలవ్యొకక్ విలువ

మీడియం ఆఫ్ పరివర� నము

ఖాతాయొకక్యూనిట్

I. సంగ� హము
ఎపిక్ కాయ్ష్ ఒక నిజమౖెన పౖె్రవేట్ ఆరిథ్ క వయ్వసథ్ దాని వలన తోటివారితో ఇంటరె్నట్ సదుపాయముతో మనము డబుబ్లు పంపించవచు్చ లేదా తీసుకోవచు్చ. ఎపిక్

కాయ్ష్ ప� పంచములో డిజిటల్ కరెనీ్స లాగ మరియు భద� త కలిప్చేం లక్షయ్ముగా పెటుట్ కుంది. ఈ లకాష్ య్ని్నచేజించుకోవాలని అదిమూడు రకాలుగామారింది.

1. నిలవ్యొకక్ విలువ – మనము ఇందులో డబుబ్లుదాచుకోవచు్చ, మరియుఎకే్స్చంజి కూడా చేసుకోవచు్చ.
2. మీడియం ఆఫ్ పరివర� నము– ఎపిక్ కాయ్ష్ ఉపయోగించిమారిప్డి చేయడానికి వసుత్ వులు, సేవలు మరియుమరెనో్న అంగీకరించవచు్చ
3. ఖాతాయొకక్యూనిట్ – ఒక వసుత్ వుయొకక్ అంచనా పా� తినిధయ్ం వహించే మరియుఆలోచించేయూనిట్

2009 సంవత్సరంలో బిట్కాయిన్మొటట్ మొదటిబాల్ క్చౖెన్-డిజిటల్ ఆధారిత అధునాతన డబుబ్గా అభివృదిధ్ చెందింది, దానితోమూడు లక్షణాలతో ఏ ఇతర డిజిటల్

కి� పోట్ కరెనీ్సలు అంచనా వేయబడతాయి.

ద� వయ్ విధానంలో పరీకిష్ ంచిన సమయానికి కటుట్ బడి బిట్కాయిన్ కొతత్ టెకా్నలజీ ఫండమెంటల్స్ను మారి్చంది. ఈ రోజు మనం బిట్కాయిన్ పరిమిత సరఫరాతో ఎలా

విజయవంతమవుతుందో చూసుత్ నా్నం, బాల్ క్చెయిన్ వికేందీ� కృత కింద మారుప్లేనిది. ఎపిక్ నగదు సులభంగా సాధించగలదు బిట్ కాయిన్స్ చిన్న ద� వోయ్లబ్ణం అయేయ్ ద� వయ్ విధానం

పరిమిత సరఫరా జరగడానికి కూడా ఎపిక్ కరెనీ్స విలువయొకక్ విజయవంతమౖెన దుకాణంగా పని చేసుత్ ంది.

ఇపప్టికి బిట్కాయిన్ పది సంవత్సరాలు విజయవంతం అయినపప్టికీ కొని్న లోపాలు బయట పడా్డ యి వాటిని కొని్న పా� జెకుట్ లు అధిగమించడానికి ప� యతి్నంచాయి కానీ మేముముందు

గానే ఇవనీ్న దరాయ్పుత్ చేసుకునా్నము.

మేము గి� న్ కోడ్బేస్ను ఉపయోగించుకోవాలని ఎంచుకునా్నము మరియు ఆశ్చరయ్పరిచే పని, శ� దధ్ గల పని మరియు సాధనతో మాకు సహాయపడటానికి అనేక విభిన్న పా� జెకుట్ లను

మరియు ఎపిక్ కాయ్ష్యొకక్ పూరీవ్కుల లోపాలు. కూడా కనుగొనా్నము. ఎపిక్ కాయ్ష్ పరిపూరణ్ డబుబ్గా ఉండటానికి ముఖయ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంది

నమ్మకం తకుక్వ – నెట్వరక్్ యొకక్ పనితీరు

కోసం ఏదౖెనా కౌంటరాప్రీట్ ని లేదా కేందీ� కృతమౖె

ఉండటానికి ఎవరూ అవసరం లేదు

నిరివ్కారత – ప� తి కారయ్ము ఒక సారి చేసినచో తిరిగి

చేయలేము అంటే ( డబుబ్లు ఇతరులకు ఇచి్చనచో

తిరిగి రావు )

a.చరిత� ను తిరిగి రాయడము కషట్ ము అందుకు

సరిఅయినజాగ� తత్ లు తీసుకోవలెను.

b.పౖె్రవేట్ కీ ఉన్న వయ్కి� మూలధనముని

తరలించగలడు లేనిచో అది అసాధయ్ము.

c.ప� తి కారయ్ము బాల్ క్చెయిన్ కింద నమోదు

చేయబడుతుంది.

వికేందీ� కరణము – “బాల్ క్చెయిన్లు రాజకీయం లాగ

వికేందీ� కరించబడా్డ యి మరియు నిరా్మణాత్మకంగా

వికేందీ� కృత (మౌలిక వౖెఫలయ్ సదుపాయాలు లేవు

మరియునిరాశ పర్చలేము ).

మారిప్డిసామరథ్ య్ం – ఎపిక్ కాయ్ష్ విలువ ఎలల్ పుప్డూ సమానంగా
ఉంటుంది. ఉదాహరణ: ఒక యెన్ మరొక యెనుక్ సమానం లేదా
యువాన్ మరొకయువాన్కు సమానం. భారీ భాగంలో ఫంగబిలిటీ
సాధించడం రక్షణపౖె ఆధారపడి ఉంటుంది.

వాయ్పిత్ ని (పరిమాణం లేదా సేక్ల్లో మార్చగల సామరథ్ య్ం ) – కొతత్ కంపూయ్టర్

హార్డ ్వేర్ను ఉపయోగించకుండా కొతత్ నోడ్లను సులభంగా సాథ్ పించవచు్చ. ఎపిక్ కాయ్ష్

బాల్ క్చెయిన్ బిట్కాయిన్బాల్ క్చియాన్ కంటే రెండుసారుల్ అమలు చేయగలదు.

రహసయ్ం – ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ క్చెయిన్ పురాణాని్న కలిగి ఉన్న మరియు లావాదేవీల

డేటానుమూడవ పారీట్ వయ్కు� ల నుండి రకిష్ ంచే విధముగా తయాయ్రన్నది.

వేగం – బిట్కాయిన్కు 10 నిమిషాల బాల్ క్లు అవసరం పూరి� పని సాధించడానికి, కానీ

ఎపిక్ నగదు ఒకే బాల్ క్ నిరాధ్ రణతో పూరి� అవుతుంది. ఎపిక్ నగదు బదిలీలు

ఎలల్ పుప్డూ మృదువౖెనవి మరియు వేగవంతమౖెనవి, బాల్ క్చౖెన్ సాంకేతిక పరిజా్ఞ నంపౖె

నమ్మదగినవి.

ఎపిక్ కాయ్ష్ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్4

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

II. రహసయ్ము
ఇపప్టి కాలములో మనం లాభం నషట్ ము డబుబ్లు దావ్రా

తెలుసుకోవచు్చ, అంటే ప� జలు మరియు సంసథ్ లు .మధయ్ జరిగే బదిలీ

ఏడౖెన తెలుసుకోవచు్చ. ఇచి్చనా డబుబ్ బదిలీ గురించి మనము కి� ంది

ప� శ్నలు దావ్రామాయ్ప్ చేసుకోవచు్చ.

1. ఎవరు ఆ డబుబ్లని ఉంచుకునా్నరు మరియు ఇంకా ఎంత
వుంది?
2. ఎవవ్రు ఆ డబుబ్లని ఎవవ్రికి పంపిసుత్ నా్నరు మరియు ఎంతకు.

మీ యొకక్ సొంత రూపాయలు మరియు బిట్కాయిన్ గురుంచి మేము ఆ

ప� శ్నలకు సమాధానము ఇవవ్గలము ఆలా చేసేత్ ప� జల జీవితాల గురుంచి

చాలా తెలుసుకోవచు్చ.అంటే యాజమానయ్ం వినియోగ నమూనాలు ఇంకా

వారి డబుబ్లు బదిలీలు వయ్కి� యొకక్ ఆసకు� లు మరియు ఉదేద్ శాయ్ల

గురించి తెలియబడుతుంది. భద� తా లేని డబుబ్లు బదిలీలను s మూడవ

చేతిలో గురి� ంచడం చాలా ప� మాదకరమౖెనది.

గత సంవత్సరాలలో కి� పోట్ కరెనీ్స వాడటం వలన బాల్ క్చెయిన్లో భద� త

రావచు్చను ఎవవ్రౖెనా ముందు భద� త కీష్ ణించినపుప్డు, ఒకటి కి� పోట్ కరెనీ్స,

అవిశావ్సం, పాడు. ఒక ఉదాహరన్ బిట్కాయిన్ విజయానికి నిదర్శనం

బిట్కాయిన్ మరింత బాల్ క్చెయిన్ విశేల్ షణ సేవలు, అందిసుత్ ంది. బిట్కాయిన్

ఎకుక్వ భద� త యొకక్ అపఖాయ్తి పాలౖెన ముగింపు వౖెపు సెప్కట్ ్రం.

వినియోగదారులు ఎకుక్వగా చరయ్లు తీసుకోవాలి, వారు అనుకోకుండా

కళంకమౖెన బదిలీలు బిటీకాయనతో చేయరు. ఎపిక్ కాయ్ష్ సొలూయ్షన్

అజా్ఞ త మరియు ఏ వయ్కి� గత ఆసిత్ ని పునరుదధ్ రిసుత్ ంది. ఎపిక్ కాయ్ష్ పా� థమిక

సాథ్ యిలో.అజా్ఞ త మరియు వయ్కి� గత బదిలీలు ఇంకా భద� త వయ్వసథ్ లో

రూపొందించబడింది.

ఎపిక్ కాయ్ష్ ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్ 5
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దారి 1
దారి 2

tx వాయ్పించడము

tx

చాలా కి� పోట్ కరెనీ్సలు అంటే బిట్కాయిన్ వంటి డిజిటల్ వాలెటల్ లో నిలవ్ చేయబడతాయి వాటికి చిరునామా పబిల్ క్ కీలు మరియు పౖె్రవేట్ కీలతో తయాయ్రు

అవువ్తుంది. ఈ పబిల్ క్ చిరునామాలను డిజిటల్ ప� పంచంలో ఒకరి రహసయ్మౖెన ఖజానా యొకక్ లొకేటరుల్ గా భావించవచు్చ. కానీ ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ కౖె్చన్ లో

పబిల్ క్ మరియు రహసయ్మౖెన కీలను పూరి� గా తీసేసుత్ ంది, మరియుదాని బదులుగా ఒక మలీట్ సంతకము వరి� సుత్ ంది ఎందుకంటే ఈ పబిల్ క్ మరియు పౖె్రవేట్ కీలు

ఒక సారె వాడవలెను అంతే ఆ తరావ్త ఆటోమేటిక్ గా వెళిల్ పోతాయి.

చిత� ం 1: డాండెలౖెన్ ++,పో� టోకాల్ రహసయ్ముగా పెటెట్ డబుబ్ల బదిలీలను.
డాండెలౖెన్ ++ సందేశాలను రెండు ఒకదానితో ఒకటిముడిపడి ఉన్నమారాగ్ లోల్ ముందుకి నాలుగు-రెగుయ్లర్ గా� ఫ్లపౖె తెసుత్ ంది, అపుప్డు విసత్ రణ ఉపయోగించి
ప� సారం చేసుత్ ంది. మూడోవ బొమ్మలో త� న్సచిత్ ఒన్ నీలిరంగు దారి మారగ్ ంలో ప� చారం చేసుత్ ంది. ఈ ప� కి�య లావాదేవీలను గురి� ంచడం చాలా కషట్ ము మరియు
రహసయ్మిగా దాచిపెడుతుంది.

ఎందుకంటే బిట్కాయిన్ డిజిటల్ వాలెట్ పబిల్ క్ చిరునామాలతో మనము ఆ

యొకక్ వాలెట్ యజమానిని ఇంటరె్నట్ పో� టోకాల్ (IP) సహాయముతో

కనుగొనవచు్చ. ఉదాహరణ ఎపుప్డౖెతే బిట్కాయిన్ బదిలీల జరుగుతోందో

అపుప్డు కమూయ్నికేషన్ హబ్ నుండి ప� సారం చేయబడుతుంది దానీ్న నోడ్ అని

అంటారు. ఆ తత్ రువాత ఇతర నోడ్లకు ప� చారం చేసత్ ది దాని పీర్స్ అని

పిలుసాత్ రు. ఈ సమాచారం నోడ్ల, పీర్స్ సహాయముతో తవ్రగా మొతత్ ం

నెట్వరక్్లో వాయ్పిసుత్ ంది. జర్నలిసట్ ్ గే� స్ కాఫిన్ చెపాప్డు ఒక గూగుల్ సెర్చ్

తో బిట్కాయిన్యజమానిని సులభముగా తెలుసోక్వచు్చ.

ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ క్చెయినోల్ వాలెట్ చిరునామాలు కాకా IP ( ఇంటరె్నట్

పో� టోకాల్ ) చిరునామాలను కూడా గురి� ంచలేము ఎందుకంటే అని్న

రహసయ్ంగా సురకిష్ తంగా చేసుత్ ంది. ఇది డాండెలౖెన్ ++ పో� టోకాల్ తో

కలుపుకోవటంతో జరుగుతుంది. ఏడుగురు పరిశోధకుల సహాయముతో

డాండెలౖెన్ ++ పో� టోకాల్ బాల్ క్చెయిన్పౖె డీనోనిమౖెజేషన్ దాడులను

ఎదురోక్వడానికి ఫలితం వచి్చంది. డాండెలౖెన్ ++ , దావ్రా టా� న్సక్షను్స్న

యాదృచిఛ్క ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడివున్న మారాగ్ లోల్ కి వెళతాయి, లేదా

అమోరు, ఆపౖె అకసా్మతుత్ గా పెదద్ నోడ్ల నెట్వరక్్కు విసత్ రిసుత్ ంది, అంటే ఒక

కొమ్మలో నుంచి దండొలిన్ పువువ్ విపిప్నటుట్ . ఇలా జరగటంతో టా� న్సక్షన్స్

మరియు IP చిరునామాలుగురి� ంచడం అసాధయ్ం.

ఎపిక్ కాయ్ష్ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్6

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

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



ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ క్చెయిన్ లావాదేవీల గోపయ్తను రహసయ్ం దావ్రా మరియు డబుబ్ పంపినవారి-పుచు్చకొనేవాడు సంబంధానికి నమ్మకము ఇసుత్ ంది. మంచి

ఆలోచనలతో అనువర� నం దావ్రా ఇది రహసయ్ముగా లావాదేవీలు సాధించబడుతుంది. గె� గొరీ మాకె్సవ్ల్ పెదద్ ఎతుత్ న్న అభివృదిధ్ చేసాడు (బిట్కాయిన్ కోర్

డెవలపర్ )

వాలెట్ చిరునామాలను తొలగిసోత్ ంది - బాల్ క్చెయిన్లో డిజిటల్ సొరంగాలకు

ఎవవ్రు చూడలేరు. లావాదేవీలు వయ్కి� గతంగా వయ్కి� కి నేరుగా నిరి్మంచబడతాయి

వాలెట్-టు-వాలెట్ ఆధారం ;

డాండెలౖెన్ ++ పో� టోకాల్ - డిజిటల్మారాగ్ లనుమరియులావాదేవీ పంపినవారి

IP చిరునామాచీకటికము్మట చేసుత్ ంది ;

రహసయ్ లావాదేవీలు
– లావాదేవీలను బహుళంగా విభజించి ముకక్లుగా మరియు

సేకరణలో గుదిద్ కారకాలను సేకరణలోకి ఆ ముకక్లు, తదావ్రా

ముకక్లుమరియు ఇతర లావాదేవీ విలువలు కనుకోలేము ;

కాన్ జాయిన్ - కాన్ జాయిన్ లావాదేవీల పా రీట్ ల మధయ్మాసక్్ చేయడానికి

లావాదేవీలను కటట్ లుగా మిళితం చేసుత్ ంది

గోపయ్తా: సారాంశం

ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ క్చెయిన్ వయ్కు� ల వయ్వహారములు మరియువారి లావాదేవీలను రహసయ్ముగా కి� ంది చెపిప్నవి దావ్రా
రకిష్ సుత్ ంది.:

లావాదేవీయొకక్ గోపయ్త

సీట్ ని మొదలు ఆడమ్ బాయ్క్ దీనిని సృషిట్ ంచినాడు ఆ తరువాత మాకె్సవ్ల్

చేత మెరుగుపడింది అది వయ్వహారములని చిన్న ముకక్లు హోమోమోరిఫిక్

ఎనిక్్రపష్ న్ తో చేసుత్ ంది. అంటే ఎంసీరియెట్ కోడ్ ను డీకి� పట్ ్ చేయకుండా

దాని్న రహసయ్ముగా దాచి పెటట్ డము. ఒకక్సారి విభజించిన తరువాత దాని

యొకక్ వయ్వహారముల విలువను ఎవవ్రు చూడలేరు, ఎందుకంటే అది అంధ

కారకాలు, ఒక వయ్వసథ్ యాదృచిఛ్క సంఖయ్లను లావాదేవీ ముకక్లతో

కలప్తము ఆ తరువుత దాని్న దాచటం. చివరకు, మారిప్డి చేసే పారీట్ లకు

మాత� మేమారు్చట విలువ తెలుసు

సెటివ్రక్్ దావ్రా వయ్వహారము నిరూపించబదినది దాని్న యొకక్ బయటి

విలువ సమానముగా లోపలి విలువలు.ఇంకా లోపలి గుడి్డ గుమసాత్ , బయట

గుమసాత్ తో సమానముగా వుంటది.

అని్న ఎపిక్ కాయ్ష్ లావాదేవీలు CT.తో కపుప్తారు ఎందుకంటే ఎవవ్రి కళళ్కు కూడా

కనపడొదుద్ . ఆపౖె లావాదేవీల పారీట్ ల మధయ్ బంధుతావ్ని దాచడానికి కలిసి

కలఊపుతుంది. ఇదిమాకె్సవ్ల్యొకక్ రెండవ ఆవిషక్రణ అంటే కాన్ జాయిన్.

కాన్ జాయిన్ - అంటే , అనుకో A, B, C ఎపిక్ ను X, Y, Z కి

పంపుతునా్నరు, కాంజోయిఁ దావ్రా పంపించబడును, మనకు తెలిసింది

ఏమిటిఅంటే A, B, C ఎపిక్ ను పంపుతునా్నరు మరియు X,Y,Z లు

పొందుతునా్నరు. మనకు తెలిసింది ఏమిటఅంటే లావాదేవీ మొతత్ ము

కనబడకుండా ఉంటాయి. ఎపిక్ కాష్ లో కాన్ జాయిన్ వయ్వసథ్ పా� థమికమౖెనది

అంటే అని్న సంతకాలు ఒకేసాథ్ నములో జమపర్చటం. (OWAS) ఇది అని్న

లావాదేవీలను ఒకే బాల్ క్లో జమపరు్చతుంది ఆ తరావ్త ఒకే వయ్వహారముగా

మారే్చసుత్ ంది.

ఎపిక్ కాయ్ష్ ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్ 7

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



... కళంకమౖెన నాణేలు నాశనమవుతాయని హామీ
ఇచా్చరు, మీరు వసుత్ వులను మరియు భద� తను
విరగకొడేత్ , మీరు నగదునుకూడా విరగకొటిట్ నటుట్ .

ఆండి� యాస్ ఆంటోనోపౌలోస్

III. మారిప్డి సామరథ్ య్ం
లౖెట్ కోయిన్యొకక్ ఆవిషక్ర� , చారీల్ లీ, బిట్కాయిన్ మరియు లౖెట్ కోయిన్ నుండి తపిప్పోయిన ధవ్ని నగదుయొకక్ ప� ధాన ఆసిత్ పరసప్ర మారిప్డి
అని వయ్క� ం చేశారు, భద� త మరియు శిలీంధా� లు ఆ నాణేల కోసం ఈ కి� ంది యుదధ్ భూమి అని అంగీకరించారు. ప� పంచంలోని ప� ముఖ బాల్ క్చెయిన్
నిపుణులలో ఒకరు, ఆండి� యాస్ ఆంటోనోపౌలోస్ "... కళంకమౖెన నాణేలు నాశనమవుతాయని హామీ ఇచా్చరు, మీరు వసుత్ వులను మరియు భద� తను
విరగకొడేత్ , మీరు నగదును కూడా విరగకొటిట్ నటుట్ .

అంటోనోపౌలో ఫంగబిలిటీ అనేది వసుత్ వులు లేదా ఆసుత్ లు యొకక్ వయ్కి� వదద్ వుండిన

యూనిటల్ ను సరిచూసుత్ ంది మరియు పరసప్రం మారు్చకోగలవు. ఇది కరెనీ్స యొకక్ పా� రంభ

రూపాలను వాటి ముందు నుండి మారిప్డి వయ్వసథ్ లు వేరు చేసుత్ ంది. డబుబ్ మంచి ఆసిత్ పౖె

విశావ్సం లేకపోవటం, ఆ డబుబ్ వేగంగా దాని ప� యోజనమ్ కోలోప్తుంది. కి� ంద

వివరించబడుతుంది, చాలా కి� పోట్ కరెనీ్సలలో అనిశి్చతం, అయితే ఎపిక్ కాయ్ష్ లో ఆ

బెదిరింపులను వాసుత్ శిలప్, రహసయ్ముగా సరిచేసుత్ ంధీ.

చాలా కి� పోట్ కరెనీ్సలు బిట్కాయిన్ మాదిరిగానే ఉన్న బాల్ క్చెయిన్లను ఎకక్డ వుంటాయో

పారదర్శక సవ్భావం ప� కారం, వారు ఉంచిన డిజిటల్ వాలెట్. సులభముగా ధృవీకరించవచు్చ.

ప� భుతావ్లు మరియు మూడవ పారీట్ లు ఎపుప్డౖెనా బిట్కాయిన్ బాల్ క్చెయిన్ను తెలుసుకొనికే

ప� యతా్నలు చేసాత్ రు, అంటే ముందు కారయ్కలాపాలలో ఉపయోగించిన నాణేలను తవ్రగా

గురి� ంచడం. ఏదో ఒక రోజు లావాదేవీలు నిషేధించబడతాయనే ఆందోళనలకు దారితీసుత్ ంది, ఆ

తరువాతిమంచి విశావ్సం ఉన్నవారు నషట్ పోతారు.

18th మారి్చ, 2018 న, యు.ఎస్. ఆఫీస్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్ కంటో� ల్ ( OFAC) ఏమనుగ

ప� కటించింది అంటే డిజిటల్ కరెనీ్స చిరునామాలతో సహా పరిశీలిసుత్ న్నటుల్ , మరియు ప� తేయ్కంగా

జాతీయుల జాబితాకు నియమించబడుతుంది. ఇవి వసుత్ తవ్ము యు.ఎస్. వయ్కు� లు లేదా

వాయ్పారాలు లావాదేవీలు గురుంచి నిషేధించబడా్డ యి. మరింత ఇబబ్ంది కలిగించే

చిరునామాలను చేర్చడాని్న OFAC తోసిపుచ్చలేదు.

.

ప� సుత్ తం కళంక నాణేలను సడన్ జాబితాలో వుంచడము, ఇది సమరథ్ వంతంగా ఉంటుంది,

కళంకం నాణేల అనుబంధం కారణంగా, అమాయక యజమానులను కి� మినల్ బాల్ కిల్ సట్ ్లో

పెడుతుంది. ఆండూ� హింకెస్, నాయ్య పొ� ఫెసర్ నూయ్యారక్్ విశవ్విదాయ్లయమిలో దారితీసింది,

“ముదుద్ ఫంగబిలిటీ వీడోక్లు, ”మరియు ప� జలు“ తాజాగాముది� ంచిన నాణేలు, లేదా శుభ� మౖెన

నాణేలను పీ� మియంగా ఆశించాలి.

మన దృషిట్ లో పెటుట్ కుని, ఈ పరిణామాలను ఊహించటం కషట్ ం కాదు, కి� పోట్

మారెక్టోల్ తిరుగుబాటు మరియు బాధలు, లేదా అంతరించిపోవడం, అనేక

సిథ్ రపడిన కి� పోట్ కరెనీ్సలు. ఎపిక్ ఒకటి ఈ సమసయ్ను పూరి� గా నివారించి, బలమౖెన

రహససయ్ముగా లక్షణాలను గతంలో ఈ కాగితంలో వివరించబడినది.

ఎందుకంటే యాజమానయ్ం మధయ్ మరియు లావాదేవీలు చేసే పారీట్ లు,మధయ్

సంబంధం తొలగించడం దావ్రా, ఎపిక్ ఒక వయ్కి� కి లేదా కారాయ్చరణకు

అనుబంధించబడదు, అందుకని, ఎపిక్ యొకక్ విలువ దాని సవ్తంత� ంగా

ఉంటుంది, వినియోగదారుల నుంచి భద� త, రహసయ్ముగా పెడుతుంది,

ఎందుకంటే కి� మినల్, ఫౖెనానిష్ యల్ లేదా రాజకీయ రంగాలలో హానికరమౖెన

నటుల కూడా సులభంగామార్చలేరు.

ఎపిక్ కాయ్ష్ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్8

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
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IV. వాయ్పిత్
ఎపిక్ కాయ్ష్ ఒక మిమబ్ల్ విమబల్ బాల్ క్చెయిన్ తో అమలు అయియ్ంది అంతేకాక అంతరిక్ష సమరథ్ రూపకలప్న ఫలితంగా సేక్లబిలిటీ (పరిమాణం లేదా సేక్ల్) లో

పురోగతిని ఇసుత్ ంది. చాలా కి� పోట్ కరెనీ్సల బిట్కాయిన్తో సహా మాదిరిగా కాకుండా కాలక� మేణా సమరథ్ వంతంగా పనిచేసుత్ ంది మరియు తకుక్వ మెమరీ, కంపూయ్టింగ్ శకి� .

పెటుట్ బడులతో కొతత్ నోడ్లను సృషిట్ సుత్ ంది. మిగితా సథ్ లాని్న సమరథ్ వంతంగా ఉంచుతుంది, ఇది వికేందీ� కరణను ( డిసెంట� లౖెజషన్ ) పో� త్సహిసుత్ ంది మరియు

.విసత్ ృతంగా చెదరగొటట్ బడిన నెట్వరక్్ను కెపాసిట్ చేసుత్ ంది. ఇంకా, ప� తి బిట్కాయిన్ నోడ్ మొతత్ ం కటుట్ ట నిలవ్ చేయాలి, చిన్న బాల్ కుల ఉపసమితిలో ఎపిక్ కాయ్ష్

నోడుల్ నెట్వరక్్ భద� త ఆధారంగా దోహదం చేయగలవు.

లోపటికి:
పాత ఉతాప్దనలకుసూచనలు;

బౖెటకి:
రహసయ్ లావాదేవీ అవుట్పుట్లు
మరియు శే� ణి రుజువులు;

అధికము :
అవుట్పుట్లుమరియు ఇన్పుట్ల మధయ్
వయ్తాయ్సం, పల్ స్ సంతకాలు (పా� మాణీకరణ
కోసం మరియు ద� వోయ్లబ్ణం కానివి
నిరూపించడానికి)
).

లోపటికి బయిటికి

అధికము

చిత� ం 2:
మింబుల్ వింబుల్ లావాదేవీ భాగాలు.

చాలా కి� పోట్ కరెనీ్సలకు నిరవధిక నిలవ్ అని్న లావాదేవీ డేటాయొకక్ వారి
బాల్ క్చెయిన్లపౖె అవసరం. ప� తి రోజు బిట్కాయిన్ 0.1353 జీబీ మెమరీ కటుట్ ట
లాభిసుత్ ంది, అదే విధముగా ఎథిరియూమ్ రోజుకు 0.2719 GB రేటు.కటుట్ ట
మరింత వేగంగా పెరుగుతుంది. బిట్కాయిన్ ప� సుత్ తం కటుట్ ట లాగే పెరుగుతూ
ఉంటే, ఇది చివరి సమయానికి సుమారు 6 TB పరిమాణానికి చేరుకుంటుంది,
మరియు చివరి రివార్డ ్ బాల్ క్ 2140 సంవత్సరంలో చేయబడుతుంది. ఆ తేదీ
నాటికి ఎథిరియూమ్ 10 TB ని అధిగమిసుత్ ంది.  చాలాబాల్ క్చెయిన్లలో
మింబుల్ వింబుల్ లేని, లావాదేవీలు ప� పంచవాయ్పత్ ంగా ఉన్న నోడ్ల దావ్రా
ధృవీకరించబడాలి. డేటా పెరిగే కొదీద్ ప� తి నోడౖెప్ పౖె భారం పాడుతుంది. 200
GB వదద్ మాత� మే (సుమారుగా ప� సుత్ త బిట్కాయిన్ కటుట్ ట పరిమాణం),
డేటాను సమకాలీకరించడానికి సిథ్ రమౖెన నెట్వరక్్ మరియు హౖె-సీప్డ్ డిసక్్
రీడ్ అండ్ రౖెట్ సామరధ్ య్ం అవసరం.

పరయ్వసానంగా, మౖెనింగ్ పెదద్ గా కేందీ� కృతమౖె, ఖరీదౖెన కంపూయ్టింగ్ వనరులను
పెంచే కొలనులు ఉంది. ఒక వేళామొతత్ ం బిట్కాయిన్ బాల్ క్చెయిన్ చరిత�
బదులుగా ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ క్చెయిన్లో నిలవ్ చేయాలి్స ఉంటే, ఇది దాదాపు
90% తకుక్వ సథ్ లానికి సరిపోతుంది. ప� తి లావాదేవీకి ప� సారం చేయడానికి
చిన్నది వేగంగా ఉంటుంది మరియు భద� పరచడానికి తకుక్వ సమయం
అవసరం.

ఈ నిలవ్ గందరగోళాని్న మింబుల్ వింబుల్ వినూత్న పదధ్ తిలో పరిషక్రిసుత్ ంది, మరియుబాల్ క్

కతిత్ రింపు, దీనిని 'కట్-తూ� ' గా సూచిసాత్ రు. కట్-తూ� ఎలా పనిచేసుత్ ందో అరథ్ ం చేసుకోవడానికి,

మొదట లావాదేవీలు మరియు ఎలా చేయాలో చూడటం మంచిది, మింబుల్ వింబుల్ బాల్ క్లు

బాల్ క్చెయిన్లో ఉంటాయి.

ఎపిక్ కాయ్ష్ ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్ 9

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



మెరిక్ల్ టీ� స్ లావాదేవీ ఇనుప్టల్ ; మెరిక్ల్ టీ� స్ లావాదేవీయొకక్ ఉతాప్దనలు
మరియురేంజూప్్రఫల్ ;

అదనపు విలువలుమరియుసంతకాల జాబితా.

+ + +

అని్న ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ కో్సల్ ఉంటవి;

చిత� ం 3:
మింబుల్ వింబుల్ కట్-తూ� ముందు
మరియుతరువాత లావాదేవీలు

ఆఫ్సెటిట్ ంగ్ టా� నా్సక్షన్లు వెలుపల ఉనా్నయి

ఆండూ� పోయెలా్సట్్రయొకక్ ప� దర్శనల నుండి ఆకారములు 2 మరియు 3 లో తీసుకోబడింది,

కొతత్ గా ఎపికు్న మౖెనింగ్ చేసినచో వౖెట్ లోపట కణాలుగా సూచిసాత్ ము. రంగుల కణాలు బౖెటివి

ఖరు్చలతో లోనివి సూచిసాత్ యి. కట్-తూ� పా� సెస్తో, లోపట పెటిట్ నవి మరియు సరిపోలిక బౖెటికి

పొయేయ్టివి ఖరు్చ బాల్ క్లోని సథ్ లాని్న ఖాళీ చేయడానికి, తొలగించబడతాయి, అయితే ఇది

బాల్ క్చెయిన్లో నిలవ్ చేయాలి్సన డేటా మొతత్ ం తగిగ్ సుత్ ంది. మరియు డబుబ్ బదిలీలు లెడెజ్ ర్

నుండి తొలగించబడతాయి, మిగిలిన అదనపు కెర్నలు (కేవలం 100 బౖెటుల్ ) తీసుకున్న

లావాదేవీలు శాశవ్తముగా జరిగాయి అని పత� ం సృషిట్ సుత్ ంది.

బాల్ క్స్ కొనసాగుతున్నపుప్డు, మింబుల్ వింబుల్ కట్- తు� బాల్ క్స్ అంతటా
వరి� సుత్ ంది, తదావ్రా దీరఘ్ కాలంలో మిగిలి ఉన్నవనీ్న బాల్ క్ శీరిష్ కలు (సుమారు
250 బౖెటుల్ ), మింబుల్ వింబుల్ అమలు చేయటం పా� రంభించబడుతుంది.
ఇంకా, నోడ్యొకక్ పరిమాణం కొని్న GB క� మం మీద ఉంటుంది మరియు
“బిట్కాయిన్-పరిమానమ్ కొని్న వందల మెగాబౖెటల్ వరకు ఆపిట్ మౖెజ్
చేయగలదు.

ఇది బిట్కాయిన్కు భిన్నంగా ఉంటుంది, ఇంకా ఇకక్డ బాల్ క్చెయిన్ మొతత్ ం ప� తి నోడ్

దావ్రా నిలవ్ చేయాలని ఉంటుంది. కాబటిట్ నోడ్స్ లో కూడా పాలొగ్ నడానికి సంబంధించిన

ఖరు్చ ఎపిక్ కాయ్ష్ నెట్వరక్్ సామరాథ్ య్లు. తకుక్వ అడ్డ ంకులు పాలొగ్ నడానికి,

కీలకమౖెనవిగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి నెట్వరక్్ డిజౖెన్ యొకక్ నోడ్ పొర వదద్

సిథ్ తిసాథ్ పకత.

మింబుల్ వింబుల్ అనువర� నం దావ్రా కట్-తూ� పా� సెస్తో కతిత్ రింపు, ఎపిక్ కాయ్ష్

బాల్ క్చెయిన్ కి� పోట్ కరెనీ్స సంఘం తరచుగా పటిట్ ంచుకోని విధంగా సేక్లబిలి ఇసుత్ ంది. ఇది

బిట్కాయిన్ మరియు సారూపయ్ పా� జెకుట్ ల సారాని్న

సంగ� హిసుత్ ంది: వికేందీ� కరణ. సంబంధం లేకుండా సెకండుక్ ఎని్న లావాదేవీలు ఒక నాణెం

పా� సెస్ చేయగలదు, ఏమి మంచిది దానిని కొనసాగించలేకపోతే విసత్ ృత మరియు విభిన్న

నెట్వరక్్? ఒకవేళ మెమరీ అవసరాలు అయితే ధు� వీకరణ చివరికి బలమౖెన మౖెనింగ్

సమే్మళనాల వౖెపు ఆకరిష్ సుత్ ంది, అపుప్డు అని్న కి� పోట్ కరెనీ్స సంఘాలు పరాయ్వరణ వయ్వసథ్

సృషిట్ ంచడానికి ప� యతా్నలు వికేందీ� కృత విస్మరించబడుతుంది. అదనపు నిరగ్ మాంశ,

కోసం అందించడానికి, మెరుపు-శౖెలి లేయర్ 2 అమలును ప� ణాళిక చేయబడింది,

సవ్లప్కాలిక ఎపిక్ కాయ్ష్ డెవలప్మెంట్ రోడ్మాయ్ప్లో లక్షయ్ం.

ఎపిక్ కాయ్ష్ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్10

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



V. ద� వయ్ విధానం
ఎపిక్ కాయ్ష్ మరియు బిట్కాయిన్ యొకక్ ద� వయ్ విధానం సమానంగా ఉంటుంది. ఎపిక్ కాయ్ష్ మొదటిలో సరఫరా ప� సరణ వేగంగా మరియు తరువాత విసత్ రిసుత్ ంది,

2028 నాటికీ బిట్కాయిన్ యొకక్ ప� సరణ సరఫరాతో సమకాలీకరిసుత్ ంది. ఇది ౨౧౪౦ సమాచారంలో 21 మిలియన్ ఎపిక్ గరిషట్ సరఫరా చేరుకునే వరకు

కీష్ ణిసుత్ న్న రేటుతో పెరుగుతుంది. ఎపిక్ కాయ్ష్ దీరఘ్ కాలిక విలువ యొకక్ సురకిష్ తమౖెన సోట్ రాగ్ మారే లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే ప� సరణ సరఫరా ఏ

సమయంలోనౖెనా తెలుసుకోవచు్చ దాని తో పటు ఉదాగ్ ర జీవితచక� ం మరియు సిథ్ ర గరిషట్ సరఫరాలో ముగుసుత్ ంది. ది ఎపిక్ నగదు ద� వయ్ విధానం కి� ంది నాలుగు

లక్షణాల దావ్రా వరీగ్ కరించబడుతుంది:

ఎపిక్ కాయ్ష్ ద� వయ్ విధానం ఈ కి� ంది కారణాల వలల్ బిట్కాయిన్ తరావ్త రూపొందించబడింది:

దాని జీవితకాలం యొకక్ మొదటి తొమి్మది సంవత్సరాలలో వేగంగా

ఉదాగ్ రాలు వీటిలో 20,343,750 ఎపిక్ (మొతత్ ం సరఫరాలో

96.875%) మౖెనింగ్ చేయాలి. ఈ కాగితం యొకక్ విభాగంలో

ఖచి్చతమౖెన ఉదాగ్ ర రేటుల్ ఉదాగ్ ర షెడూయ్లోల్ వివరించబడా్డ యి.

2140 సంవత్సరం నాటికీ గరిషట్ ంగా 21 మిలియన్ ఎపిక్ సరఫరా
చేరుకుంటుంది,  అంటే అదే సమయంలో బిట్కాయిన్ గరిషట్ ంగా 21
మిలియన్యూనిటల్ సరఫరా చేరుకున్నపుప్డు;

మే 24, 2028 న, ఎపిక్ సరుక్య్లేటింగ్ సరఫరా మరియు ఉదాగ్ ర రేటు,

ఎపిక్ సింగులారిటీ బిట్కాయిన్తో సమకాలీకరిసుత్ ంది. ప� తేయ్కత

అనుసరించి, పెరుగుతున్న రేటుతో ఉదాగ్ ర రేటు తగుగ్ తుంది, ఎపుప్డు

అయితే ప� సరణ సరఫరా రేట్ పెరుగుతుంధో తగుగ్ తున్న రేటుకి;

ఎపిక్ 8 దశాంశ విభజన నిరా్మణాని్న కలిగి ఉంది, అది : 1 ఎపిక్
సమానంగా 100,000,000 ఫీ� మన్కు (అదే విధముగా1 బిట్కాయిన్
సమానం 100,000,000 సతోషి).

బిట్కాయిన్యొకక్ ఆరిథ్ క ఫండమెంటల్స్తో ఒపప్ందం, అవి అంచన
మరియు కొరతయొకక్ సరఫరా కొరత దానియొకక్ విలువ బలంగా
దాచుకుంది అని చెపుప్కోవచు్చ.

ప� జలకు ఇపప్టికే బిట్కాయిన్మోడల్ పా� రంభమౖెనపప్టి నుండి గత
పదేళళ్లో నిరూపితమౖెన టా� క్ రికార్డ ్ మరియుదాని గురించి బాగా
తెలుసు. బిట్కాయిన్సుమారుగా ప� సరణతో సరఫరా
సమకాలీకరించడం దావ్రా మరియుబిట్కాయిన్యొకక్ గరిషట్ సరఫరా
మరియు నిరా్మణం విభజనను ప� తిబింబిసుత్ ంది, ఎపిక్ కనీసం ద� వయ్రాశి
వౖెపు ప� తిఘటనయొకక్మారాగ్ ని్న సీవ్కరణ తీసుకుంటుంది.

ఎపిక్ కాయ్ష్ ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్ 11



VI. ఉదాగ్ ర షెడూయ్ల్
ఎపిక్  కాయష్్లో మొతత్ ం 33 మౖె నింగ్  యుగాలు ఉనా్నయి, ప� తి ఒకక్ టిల్ బాక్ రివా్డరులు తగ్ గిత్ సుంది, ముందటి కాలానికి 
సంబంధించింది. ది ఎపిక్  సృషిట్  ,   ఆగట్ సు వ తేదీ, 2019 న ఎపికల్్బాక్ # 1 మౖె నింగ్  జరిగింది. నిమిషానికి ఒకటి చొపుపన ల్్ బాకల్ను 
మౖె నింగ్  జరుగుతుంది.  ఎపిక్  గరిషట్  సరఫరాలో దాదాపు 97%మొదటి ఐదు యుగాలు ఉతప్ తిత్  చేసాత్  యి,  అంటే సుమారు 20 
సంవతస్రాల బిట్ కాయిన్  ఉదాగ్  రాలతో తొమి్మది సంవతస్రాలలో సరిపోలుతుంది. ఇది బిట్ కాయిన్  యొకక్  అదు్భతమౖె న 
పెరుగుదలను కోలోప్ యిన వారికి ‘గడియారాని్న వెనకిక్  తిపేప్ ’ అవకాశంగా భావించవచు్చ.
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పటిట్ క 1: మొదటి ఏడు మౖెనింగ్యుగాలకు ఉదాగ్ ర షెడూయ్ల్. తేదీలు దగగ్ రి అంచనాలు.

చిత� ం 4: ఎపిక్ మరియుబిట్కాయిన్ ఉదాగ్ ర షెడూయ్ల్

Era 1 2 3 4 5 6 7

బాల్ క్ రివార్డ ్ 16 8 4 2 1 0.15625 0.078125

పా� రంబపు తేది Aug 1,
2019

Jun 29,
2020

Oct 11,
2021

Jun 3,
2023

Aug 10,
2025

May 24,
2028

May 22,
2032

ఆఖరి తేది Jun 29,
2020

Oct 11,
2021

Jun 3,
2023

Aug 10,
2025

May 24,
2028

May 22,
2032

May 20,
2036

పొడవు (రోజులోల్ ) 334 470 601 800 1019 1460 1460

సరఫరాను పా� రంభిసోత్ ంది 0 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380

ముగింపు సరఫరా 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380 20,835,630

% గరిషట్ సరఫరా 36.6% 62.4% 78.9% 89.9% 96.9% 98.4% 99.2%

పటిట్ క 1 లోని ఉదాగ్ ర పెటిట్ న సమయము ( షెడూయ్ల్ ) మొదటి ఏడు మౖెనింగ్
యుగాలు పా� రంభ మరియుముగింపు తేదీలను వివరిసుత్ ంది, వాటి సంబంధిత
బాల్ క్ బహుమతులుమరియు ప� తియుగానికి తరువాతి ప� సరణ సరఫరా.
యుగాలు 8 నుండి 33 వరకు పటిట్ కలో చేర్చబడి లేవు సంకిష్ పత్ త కొరకు. ఆ
యుగాలకు, ప� తి తరువాతియుగానికి బాల్ క్ బహుమతి (రివార్డ ్ ) ఉంటుందని
అరథ్ ం చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది, అంటే మొతత్ ం మునుపటియుగంయొకక్
సగం బహుమతి, సరిగాగ్ బిట్కాయిన్లో వలె. ఈ ప� తియుగంలో ఎపిక్ మొతత్ ం
విడుదలయేయ్ 4 సంవత్సరాల (సుమారు 1460 రోజులు) బాల్ క్ రివారు్డ లు
(బహునుమతులు ) యుగంలో.

Aఎపిక్  సరుకయ్్లేటింగ్  సరఫరా మరియు బిట్  కాయిన్  యొకక్  ప� 
సరణ సరఫరా సంఖయ్ , ఎపిక్  సింగులారిటీ (2028) వదద్  కలుసుత్  ం
ది, ఆ సమయంలో ఎపిక్  కాయష్్ అవలంబి త్ సుంది సగానికి నమూనా, 
మరియు బిట్ కాయినల్్బాక్ రివారడ్్(బహుమతి ), ఇది 
ల్ బాక్ రివా్డరులను చూత్ సుంది ప� తి నాలుగు సంవతస్రాలకు సగం 
తగ్ గుతుంది. ఎపికల్్బాకస్ప్� తి నిమిషానికి ఒకటి చొపుపన్ మౖె నింగ్  
కొనసాగించండి, దీనికి మాత�మే మినహాయింపు, వయ్ తిరేకంగా 
బిట్ కాయిన్  రేటుకు ఒకల్ బాకప్� తి పది నిమిషాలకు. ఇలా చేయడం 
దావ్ రా, ఎపిక్  సరుకయ్్లేటింగ్  సరఫరా బిట్ కాయినల్ సరఫరాతో 
సుమారు సమానతావ్ ని్న కొరకు వారి ఉనికిలో మిగిలినవి 
నిరవ్ హిత్ సుంది.

ఎపిక్ కాయ్ష్ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్12
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VII. మౖెనింగ్
ఎపిక్ కాయ్ష్ అంటే ( ఎపిక్ డబుబ్లు ) బాల్ క్చెయిన్ అనేక రకాల గణన హార్డ ్వేర్లను ఉపయోగించడము దావ్రా వికేందీ� కరణను అనుసరిసుత్ ంది. ఎపిక్ మౖెనింగ్ ఇంకా

పా� రంభంలో ఉంది దాని వలన మనకు కాసత్ ఉచితమునఁగ ఎపిక్ కాయ్ష్ చేసుకోవచు్చ. ఇపప్టికి అందుబాటులోమూడు రకాలు వున్నవి అవివ్ CPU, GPU, ASIC.

దీనినిమూడు రకాలుగా హసత్ గ్స్ తో ఉపయోగించు కోవచు్చ రాండమ్ క్స, కోకిటూ 31+. అలోగ్ రిథమ్స్, పా� గౌప్

.

,
గొలుసుమాదిరిగా రాజీ పడకుండా ఎపిక్ కాయ్ష్ ను చిన్నవిగామార్చవచు్చ.

రాండమ్ క్స (PoW) అంటే పూ� ఫ్ ఆఫ్ వరక్్ అలోగ్ రిథం సాధారణ కంపూయ్టరుల్ CPU ల కోసం ఆపిట్ మౖెజ్ చేయబడింది. ఇది యాదృచిఛ్క పో� గా� మ్ అమలులను

ఉపయోగిసుత్ ంది.

కింది లకాష్ య్లను పొందటానికి PoW చాలా కఠినమౖెన పదధ్ తులతోయాదృచిఛ్క మెమరీ-హార్డ ్ టెకి్నక్స్: ఉపయోగిసుత్ ంది.

ఆటంకము లేకుండా ఒకక్ ASIC చిప్ తో అభివృదిధ్ చెందుతుంది

విసత్ ృతంగా ఉపయోగపడే CPU లపౖె నిరిద్ షట్ పరికరాల ఉతాప్దకత కంపూయ్టరల్ ను పరిమితం చేయండి.

మౖెనింగ్ చేయటానికి కనీసము CPU లకు ఇ కిందివి అవసరము

2 GB రామ్, 16 KB of L1 cache, 256 KB of L2 cache, and 2 MB of L3 Cache ఒక మౖెనింగ్ తంతువుకి. విండోస్ 10

కంపూయ్టరాల్ కి కనీసము 8 GB RAM కావలెను, ఒక రోజులో మనము చాల సేపు మౖెనింగ్ చేయలేము.భవిషయ్తుత్ లో మొబౖెల్ ఫోనుల్ ఎపిక్ నగదును వారి నోడ్లతో గని

చేయవచు్చ. ఎపిక్ కాయ్షు్న మౖెనింగ్ చేయటానికి లేటెసట్ ్ కంపూయ్టరల్ ను ఉపయోగించడం అదు్భతమౖెనది. ఎపిక్ కాయ్ష్ నెట్వరక్్ను భద� పర్చడములో సహాయపడతే

బాల్ క్ రివారు్డ లను సంపాదించఉకోవచు్చ.

పో� గా� ంమాటిక్ పూ� ఫ్ -అఫ్ -వరక్్ (ProgPow ) అనేది మెమరీ బదిలీ వేగం మరియు యాదృచిఛ్క గణిత వారసతావ్ల మధయ్ గణనపౖె ఆధారపడే ఇది ఒక పెదద్ సంఖయ్లో

GPU యొకక్ పా� సెసింగ్ సదివ్నియోగం చేసుకుంటాయిమరియుఈమారాగ్ లోల్ పరికరాలయొకక్ సంపూరణ్ శకి� వయ్యాని్న ఉతాప్దకంగా ఉపయోగిను్చకుంటుంది . పో� గ్పో అనేది

ఉతప్తిత్ GPU లనుమొతత్ ం సప్షట్ ంగా ఉదేద్ శించినందున, ఇది సమసాయ్త్మకమౖెనది మరియు ఖరీదౖెనది నిరిద్ షట్ హారే్డ వ్ర్ దావ్రా తపప్నిసరిగా అధిక సామరాథ్ య్లను సాధించండి.

ఆ సామరథ్ య్ంలో, పో� గ్పో లెకిక్ంపు భారీగా పే� రణలను తగిగ్ సుత్ ంది, GPU లను అధిగమించడానికి ASIC కొలనులు, అనేక ఇతర పోడబూల్ య్ లెకక్లతో తరచుగా గమనించవచు్చ,

ఉదాహరణకు, బిట్కాయిన్స్ SHA-256 GPU లు, కాకపోయినా CPU ల వలె విసత్ ృతంగా, ఇపప్టికీ సాధారణంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. NVIDIA మరియు AMD,

GPU లతో మౖెనింగ్ ఏరాప్టల్ కు సమాంతరంగా పా� సెస్ చేయవచు్చ. CPU లకు పౖెన.యూనిట్ ఆధారంగా చేసత్ ది పా� రంభ కాలంలో GPU లు మౖెనింగ్ కారయ్కలాపాలకు

వెనె్నముక వలె ఇసాత్ యి.

టేబుల్ 2.0 లోచూపినటుల్

రాండమ్ క్స మరియు CPUs

పా� గౌప్ మరియు GPUs

1

2

ఎపిక్ కాయ్ష్ ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్ 13

డచ్ పిసి పరిశోధకుడు జాన్ టో� ంప్, కోకిటూ 31 + ను సృషిట్ ంచాడు, ఇది కోకి సౖెకిల్ అలోగ్ రిథం యొకక్ ASIC బాగా పారవేయబడిన మారుప్. ఒక ASIC సురకిష్ తం

CuckARoo29, CuckAToo31 + ఏకపక్షంగా సృషిట్ సుత్ ంది

పరిషాక్రముగా మరియు మౖెనరల్ కు లూప్ను కనుగొనే పనిని అందిసుత్ ంది ఆ చారట్ ్ యొకక్ శీరాష్ ల వెళుతున్న 'N' యొకక్లూప్ను కనుగొనడం. ఇచి్చన సమయం కేటాయింపు

N సంఖయ్ ప� యాణిసోత్ ంది.

కోకిటూ 31 + మరియు ASICs3

13 Tevador, RandomX, 28 March, 2019,
https://github.com/tevador/RandomX



కాలం 1 2 3 4 5 6 7

రోజుల 334 470 601 800 1019 1460 1460

సి ప్యూs 60% 30% 10% 5% 5% 5% 5%

జి ప్యూ s 38% 65% 62% 40% 20% 10% 10%

ఏ స్ ఐ సిs 2% 5% 28% 55% 75% 85% 85%

ఇది మెమరీ బాయ్ండివ్డత్ ్ తో కటుట్ బడి ఉంటుంది GPU వేగం కంటే అనగా పరిషాక్ర సమయం ముడి పా� సెసర్ మెమరీ బౌండ్ టాసక్్. PoW అలోగ్ రిథంలు ఎకుక్వ

విదుయ్తుత్ ను తీసుకుంటాయి, అయితే Cuckoo Cycle తకుక్వ వేడిని ఉతప్తిత్ చేసుత్ ంది మరియు తకుక్వ శకి� ని వినియోగిసుత్ ంది. ASICs CuckAToo31 +

GPU యొకక్ 100s MB SRAM ను ఉపయోగించి మెరుగుదలను అనుమతిసుత్ ంది. ASIC లు గొపప్ సంభావయ్ ఆరిథ్ క వయ్వసథ్ లతో మూడు మౖెనింగ్ ఎంపికలను

అందిసుత్ నా్నయి.

టేబుల్ 2: మౖెనింగ్ కోసం బహుమతులు, పునరివ్మర్శ లాగ ఉంటుంది గరిషట్ వికేందీ� కరణ సాధించడానికి కేటాయింపులు నిరేద్ శించబడతాయిమరియు
దీరఘ్ కాలిక అనుగుణంగా ఉంటాయి.
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పటిట్ క 5: టేబుల్ 2 ప� కారం ప� తియుగానికి మౖెనింగ్ రివార్డ ్ కేటాయింపులుపునరివ్మర్శకులోబడి ఉంటాయి.

100%

ఎపిక్ కాయ్ష్ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్14

14 Le Sceller, Quentin, An Introduction to Grin Proof-of-Work, 16 November, 2018,
https://blog.blockcypher.com/an-introduction-to-grin-proof-of-work-103aaa9f66ce



ఎపిక్ జెనెసిస్ 2019 నుండి మొదలౖె 2028 లో ఎపిక్ సింగులారిటీతో ముగుసుత్ ంది. ఎపిక్ బాల్ క్చెయిన్ వౖెపు ఎపిక్ మౖెనింగ్ సమయంలో కేటాయింపులు లేవు. ఎపిక్

బాల్ క్చెయిన్ ఫౌండేషన్ సాంకేతిక అభివృదిధ్ తో మరియు ఎపిక్ నగదుయొకక్ అవగాహన మరియు ప�యోజనాని్న పో� త్సహించడంలో గొపప్ది.

ఎపిక్ కాయ్ష్ పా� రంభంలో, మారెక్టింగ్ కారయ్కలాపాలను సృషిట్ ంచడం దావ్రా మరియు ఆరిథ్ క సాంకేతిక పరిజా్ఞ నంలో భాగసావ్మాయ్ని్న అభివృదిధ్ చేయడం.

ఎపిక్ బాల్ క్చెయిన్ ఫౌండేషన్ శాతం ఆధారంగా మౖెనింగ్ బహుమతులు దావ్రా నిధులు సమకూరుసుత్ ంది మరియు వారిష్ క రేటల్ ప� కారం బాల్ క్ బహుమతులు నుండి

తీసేసుత్ ంది.కి� ంది వారిష్ క రేటుల్ ప� కారం బాల్ క్ బహుమతులు నుండి తీసేసుత్ ంది.

Table 3: సంవత్సరానికి మౖెనింగ్ రివారు్డ శాతం

సంవత్సరం 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

% of మౖెనింగ్ రివారు్డ లు 8.88 % 7.77 % 6.66 % 5.55 % 4.44 % 3.33 % 2.22 % 1.11 % 1.11 % 0 %

4 మౖెనింగ్ రచనలు

15ఎపిక్ కాయ్ష్ ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్



VIII. ముగింపు
ఎపిక్ కాయ్ష్ లక్షయ్ణాలు ఎనీట్ వీ అంటే డిజిటల్ వెండి’ గా గురి� ంచాలని పెటుట్ కుంది అదే బిట్కాయిన్ కూడా డిజిటల్ బంగారము వలేల్ పేరు పొందింది. ఎపిక్

కాయ్ష్ సే్నహపూరవ్క హార్డ ్వేర్తో వెనె్నముకగా మెరుగౖెన శకి� తో వసుత్ వులు లేదా సేవలను తిరిగి ప� వేశపెడుతుంది, మరియు వయ్కి� గత

వినియోగదారులకు పూరి� విరుదధ్ ంగా, అనుకూలంగా శకి� సమతులయ్తను తిరిగి వంపుతుంది. ఎపిక్ కాయ్ష్ మంచి భద� త, సరుకుతో సమానతవ్ం

మరియుమూడవ పారీట్ వయ్కు� ల నుండి రకిష్ సుత్ ంది. ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ క్చెయిన్ తెరిచి ఉంది, వసుత్ వుల కదలిక మరియు పరయ్వేక్షణ సురకిష్ తం. ఇది సంపదను

భద� త మరియు సంరకిష్ సుత్ ంది ఎవరౖెతే మౖెనింగ్ దావ్రా నెట్వరక్్కు మదద్ తుగా వారి హార్డ ్వేర్ను ఉపయోగింసాత్ రు వారికి బహుమతులు.ఇవవ్బడును.

Epic Cash Key Facts:

ఆగసుట్ 2019 నుండి మౖె నింగ్  �పారంభమవుతుంది

ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ క్చెయిన్ ( మింబుల్ వింబుల్) అంటే భద� త, సమానతవ్ం మరియు నిరవ్హణను ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

నెట్వరిక్ంగ్యొకక్ లక్షణాలను నిరవ్చించడం:

1. కట్ తు� – బాల్ క్చెయిన్ నుండి అదనపు సమాచారాని్నతొలగించడం విసత్ ృత సాథ్ యిలో పాలొగ్ నడం మరియు నెట్వరక్్ ధు� వీకరణ ఇంకా సీట్ వార్డ ్

డిసెంట� లౖెజషన్.

1. కాయిన్ జాయిన్– ఎపిక్ కి� పోట్ కరెనీ్సయొకక్ వసుత్ వులు లేదా సేవలను నిరాధ్ రించడానికి ఒక బాల్ క్లోని జతగా చేయబడును.

2. డాండెలౖెన్++ పో� టో కాల్ – ఎపిక్ కాయ్ష్ లో ఒక దానికి ఒకక్టి ముడిపడి ఉన్న ఛానెల్లలో కమూయ్నికేట్ చేయడం మరియు నోడ్స్యొకక్ విసత్ ృత

నెట్వరక్్లో, బదిలీలు మరియువాటిమూలం మధయ్ కనెక్షన్లను విడదీయడం;

3. వాలెట్ చిరునామాలువుండవు– గా� ండ్ మలీట్ సిగే్నచర్ వాడటం వలన మనము ఒక సారి నే ఎపిక్ కాయ్ష్ ను పంపించగలముఆ తరావ్త వాలెట్

చిరునామాలు పూరి� గా తొలగిసుత్ ంది

ఎపిక్ కాయ్ష్ ఆరిథ్ క విధానం ఎపిక్ ప� వహించే సరఫరాను బిట్కాయిన్ సరఫరాతో సమకాలీకరించడానికి ఉదేద్ శించబడింది సుమారు తొమి్మది సంవత్సరాలు,

మరియు 2140 సంవత్సరంలో బిట్కాయిన్ వలె ఒకేసారి 21 మిలియన్ యూనిటల్ సరఫరాకు చేరుకుంటుంది. ఈ తగుగ్ తున్న ద� వోయ్లబ్ణ భద� తను

పెంపొందించుకోవడం, సూటిగా, సరఫరాయొకక్ సిథ్ రతవ్ం మరియు కొరతను నిరాధ్ రిసుత్ ంది.

మౖెనింగ్ CPUs, GPUs, and ASICs సంబంధముతో RandomX, ProgPow, and CuckAToo31+ algorithms, వలన మౖెనింగ్ సులభముగా
చేసుకోవచు్చ.

ఎపిక్ కాయ్ష్ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్16



IX.సాంకేతిక వివరములు

పా� జెకట్ ్ పేరు : ఎపిక్ కాయ్ష్

కరెనీ్స పేరు : ఎపిక్
ంటౖె  బాకల్్: 60 సెకండస్్

 సౖె బాకల్్జు : 1 MB � 

పారంభించుట సరఫరా : 0

మొతత్ ంసరఫరా : 21,000,000

గెనెసిసాబ్కల్్:  ఆషుటగ్, 2019

చొనె్సను్సస్  : రండోమ ్స్  (CPUs), �గౌ పాప్ (GPUs) and సుకేతూ 31 + 

(ASICs)

Links:

www.epic.tech 

t.me/EpicCash – Telegram

t.me/EpicCashTelugu

ఎపిక్ కాయ్ష్ ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్ 17
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X. పదకోశం
ASIC

బౖెపారె� ట్ గా� ఫ్

బె� ండింగ్ కారకం

బాల్ క్ రివార్డ ్

కేకే

Cyసరూక్య్లేటింగ్ సపె�

సి ప్యూ

కట్-తు�

వికేందీ� కరణము

ప� సరణము

ఎపిక్ ఏకతవ్ం

అధికము

మారిప్డి సామరథ్ య్ం

ఆదికాండము సంఘటన

జి ప్యూ

సగానికి (బిట్కాయిన్ కోసం)

కౖెమా

హోమోమారిఫ్క్ ఎనిక్్రపష్ న్
నిరివ్కారత

లోపలికి

అపిల్ కేషన్ సెప్సిఫిక్ ఇంటిగే� టెడ్ సరూక్య్ట్స్ ; ఇ చిప్స్ ఒక సరి వాడుకోనీకే ప� యోజన పాడుతుంది

బిగ్రాఫ్ అని కూడా పిలుసాత్ రు, ఇది రెండు డిజౖెట్ సెటుల్ గా కుళిళ్పోయిన గా� ఫ్ శీరాష్ ల సమితి
15అదే సెట్లోని రెండు గా� ఫ్ శీరాష్ లు ప� కక్న వుండవు.

కి� పోట్ గ� ఫీలో గుపీత్ కరణ కోసంయాదృచిఛ్కమూలము ప� వేశపెటట్ బడింది ; ఇదద్ రి మధయ్ జరిగే బదిలీలు లోపటివి మరియు భౖెరవి
రహసయ్ముగా దాచిపెడత్ ది

కొ� తత్ బాల్ క్లో ఎపిక్ కాయ్ష్.బదిలీలు చెయయ్డము వలన బహుమతులు ఇవవ్బడును

భవిషయ్తుత్ లో వేగంగా బౌ� జింగ్ కోసం డేటాను ఆదా చేసే సాఫట్ ్వేర్ లేదా హార్డ ్వేర్.

ఏ సమయంలోనౖెనా ఎపిక్ మొతత్ ం.

సెంట� ల్ పా� సెసింగ్యూనిట్,  సెంట� ల్ పా� సెసర్ లేదా ప� ధాన పా� సెసర్, ఇది కంపూయ్టర్లోని ఎలకాట్ ్రనిక్
సరూక్య్టీ�

ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ క్చెయిన్ ( మింబుల్ వింబుల్) అంటే భద� త, సమానతవ్ం మరియు నిరవ్హణను ఆధారంగా
రూపొందించబడింది.

కేంద� ం నుండి సాథ్ నిక ప� భుతావ్నికి అధికారాని్న బదిలీ చేయడం

ప� తి 60 సెకనల్ ఎపిక్ తౖెయారవుతుంది మరియు ఎపిక్ కాయ్ష్ బాల్ కౖె్చన్ లో నిశ్చయించడము as transactions

ఒక సమయంలో ఎపిక్యొకక్ సరుక్య్లేటింగ్ సరఫరా బిట్కాయిన్ సరఫరాతో సమకాలీకరిసుత్ ంది

సంతకాలతో ఇనుప్ట్ మరియు అవుటుప్ట్ మధయ్ వయ్తాయ్సం.

ఎపిక్ కాయ్ష్ విలువ ఎలల్ పుప్డూ సమానంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణ: ఒక యెన్ మరొక యెనుక్
సమానం లేదాయువాన్ మరొకయువాన్కు సమానం. భారీ భాగంలో ఫంగబిలిటీ సాధించడం
రక్షణపౖె ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదటి ఎపిక్ బాల్ క్యొకక్ బాల్ కౖె్చన్ మరియు మౖెనింగ్యొకక్ ఎపిక్ పా� రంభం

గా� ఫిక్స్ పా� సెసింగ్యూనిట్.

ప� తి 4 సంవత్సరాలకు హాలివ్ంగ్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది మరియు సరఫరా రేటు 50% తగుగ్ తుంది

హాష్ ఫంక్షన్ అనేది ఏదౖెనా ఫంక్షన్, ఇది ఏకపక్ష పరిమాణంలోని డేటాను సిథ్ ర పరిమాణంయొకక్ డేటాపౖెకి మాయ్ప్

యడానికి ఉపయోగపడుతుంది

గుపీత్ కరించిన సమాచారాని్న డీకి� పష్ న్ లేకుండా లెకిక్ంచగల పదధ్ తి ఇది.

ఒక వసుత్ వును సృషిట్ ంచిన తరువాత దానిని తరువాత సవరించలేము

బయటకు వెళేల్ వయ్వహారములతో సృషిట్ ంచబడింది

I/O  లోపల / బయటకి సందేశము సమాచార పా� సెసింగ్ వయ్వసథ్ మధయ్లో అంటే ఒక కంపూయ్టర్ లేక ఒక మనిషి అన్న
చొ.

ఎపిక్ కాయ్ష్ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్18



మొతత్ ం సరఫరా

మెమరీ-కషట్ ము

మెరెక్ల్ టీ�

మింబుల్ వింబుల్

బహుళ సంతకం

నోడ్

మొతత్ ం వన్ వే సంతకం
(OWAS)

అవుటుప్ట్ (మింబులివ్ంబుల్)

పెడెర్సన్ నిబదధ్ త పథకం

పౖె్రవేట్ కీ

పని రుజువు (PoW)

పబిల్ క్ కీ

RAM  ( రాండమ్యాకె్సస్
మెమరీ )

పరిధి రుజువు

డిజిటల్) సంతకం

SRAM (సాట్ టిక్ రాండమ్యాకె్సస్
మెమరీ)

నిరగ్ మాంశ

నమ్మకం తకుక్వ

మొతత్ ం సరఫరా (21,000,000 Epic).

చాలా RAM ని ఉపయోగించే సమాంతరంగా ప� యతా్నలను నడుపుతున్న ఏకకాల కనెక్షనల్ కోసం

బాల్ క్చెయిన్లలో, మెరిక్ల్ చెటుల్ పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయిభారీ సమాచార నిరా్మణంలో పదారధ్ ంయొకక్
సమరథ్ వంతమౖెన మరియుసురకిష్ తమౖెన తనిఖీ చేసత్ ది.
ఒక పో� టోకాల్ బిట్కాయిన్ చాట్రూమ్దావ్రా వెళుతున్నమారుపేరు డెవలపర్లమోనికేర్ టామ్ ఎలివ్స్
జెడుసోర్ సహకారి చేత ఇవవ్బడింది.
డిజిటల్ సంతకం పథకం చాలా మంది సంతకాలు ఒకే పత� ములో అనుమతిసుత్ ంది, ఒక
మలీట్ సిగే్నచర్ అలోగ్ రిథం ఉమ్మడి సంతకాని్న మరింత చకక్గా ఉతప్తిత్ చేసుత్ ంది దానిని వాడటం ఎంతో సులభము.
ఒక కంపూయ్టర్ బాల్ కౖె్చన్ నెటవ్రక్్ ని తాకటమోటో లోపల ఇతర నోడల్ కు శాఖలు బదిలీలు మరియుబాల్ కుల గురించి
సమాచారాని్న పీర్-టు-పీరోల్ పంపిణీ చేసే నెట్వరక్్ పదధ్ తి.

ఎనో్న సంతకాలతో కలిప్ంచిన ఒక డబుబ్ బదిలీల సంతకము కోడ్గామార్చబడింది, అందుకు ఒకరి సంతకము
కనుకోవాలంటే చాలా కషట్ ము
ఇది తదుపరి ఇనుప్ట్ లావాదేవీలకు ఉపయోగించబడుతుంది

aకి� పోట్ గా� ఫిక్ సంరక్షణయొకక్ ఏ సమాచారాని్న బహిరగ్ తం చేయకుండా, ఒక సామెత ఎంచుకున్న విలువకు కటుట్ బడి
ఉండటానికి అనుమతిసుత్ ంది

పౖె్రవేట్ కీ అనేది ఒక చిన్న బిట్ కోడ్ అది పబిల్ క్ కీతో జతచేయబడినధీ అది పబిల్ క్ కీ తో వసుత్ ంది దాని వలన మనం
ఏదౖెనా దాచుకోగలము. ఉదద్ రణ పబిల్ క్ కీ అంతే బాయ్ంకు అకౌంట్ నెంబర్
పౖె్రవేట్ కీ అంటే దాని ఒక పాసవ్ర్డ ్
డేటాయొకక్ భాగం ఉతప్తిత్ చేయడం కషట్ ం (ఖరీదౖెనది మరియు సమయం తీసుకుంటుంది), కానీ ఇతరులకూ సులభం
ధృవీకరించడానికి మరియు ఇది కొని్న అవసరాలను సంతృపిత్ పరుసుత్ ంది.

చదవలేని ఆకృతిలో పబిల్ క్ కీలు తయారు అవుతాయి

రాండమ్ ఆసీస్ మెమరీ అంటే ఒక చిప్ అది కంపూయ్టర్, ఆండా� యిడ్, ఫోనల్ లో ఇంకా మరిని్న ఎలకాట్ ్రనిక్స్ లో ఉంటవి.
పరికరానికి ఎకుక్వ RAM ఉంటే ఎకుక్వ వేగంగా నడుసుత్ ంది

ఎపుప్డుఅయితేమొతత్ ం ఇంపుట్స్ బదిలీలు బయట పోయేదానికంటే ఎకుక్వగా వున్నచో అని్న టా� న్సక్షన్స్
విలువలు సానుకూలంగా ఉంటాయి.

డిజిటల్ సంతకము అంటే ప� ధానంగా డబుబ్ బదిలీలు మరియుబాల్ క్లను భద� పరచడానికి ఉపయోగిసాత్ రు, ఇది
బాల్ క్చెయిన్ పో� టోకాల్యొకక్ పా� మాణిక భాగం.

రాండమ్ ఆసీస్ మెమరీ (RAM) శకి� ఉన్నంత వరకు డేటా బిట్లను దాని మెమరీలో ఉంచుతుంది
ఆ తరావ్త సరఫరా చేసుత్ ంది.

ఇచి్చన కి� పోట్ కరెనీ్స దావ్రా సెకనుకులావాదేవీల కొలత చేయగలిగే పో� టోకాల్.

నెట్వరక్్యొకక్ పనితీరు కోసం ఏదౖెనా కౌంటరాప్రీట్ ని లేదా కేందీ� కృతమౖె ఉండటానికి ఎవరూ అవసరం లేదు

ఎపిక్ కాయ్ష్ ఎపిక్ పౖె్రవేట్ ఇంటరె్నట్ కాయ్ష్ 19

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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