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Bitcoin ਦੀ ਮੁੱਿਵਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਿਡਜੀਟਲ 
ਸੋਨੇ ਿਵਚ ਿਵਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਸੰਭਾਵਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਿਕਰ੍ਪਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਤਣ ਯੋਗ 
ਮਾਿਧਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ.

EPIC ਿਬਟਕੋਿਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਨ 
ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

EPIC ਦੇ ਜੰਗਾਲ-ਅਧਾਰਤ MMimblewimble 
ਬਲੌਕਚੇਨ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੁੰਜ ਨੰੂ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋਣਗੇ:

ਫੰਗਿਬਲਟੀ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਿਸੱਕੇ ਨਹੀਂ - ਪਰ੍ੋਟੋਕੋਲ-ਪੱਧਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ CoinJoin ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਿਸੱਕ ੇਖਰਚਣ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ.

ਸਕੇਲੇਿਬਲਟੀ ਹਲਕਾ, ਤੇਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ-ਦੇਸੀ ਪਰ੍ੋਟੋਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤ ੇਲੇਅਰ 1 ਸਕਿੇਲੰਗ ਮਾੱਡਲ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.

ਸੈਂਸਰਿਸ਼ਪ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਤ ੇਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਪੱਕ ੇਪਤ ੇਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ 
ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ੇਡੇਟਾ ਨੂੰ ਚੇਨ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ.

ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਿਵਰੋਧ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦ ੇਕੰਿਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਿਨੰਗ, Intel AMD ਅਤੇਦ ੇCPU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, AMD ਅਤੇ 
ਐਨਵੀਡੀਆ ਦ ੇGPUs  ਦ ੇਨਾਲ-ਛਟੋੇ ਪੈਮਾਨ ੇਦੇ ਿਖਣਜਾ ਂਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਰਜਾ.

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਕਲੂਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਕਈੋ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚਲੋਗੀ ਜਾ ਂਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦ 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਡੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ.

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਲੂੇ ਕੰਿਪਟਰ, ਜਾ ਂਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ (ਜਲਦੀ ਹੀ) ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ ਤ ੇਵੀ ਖਨਨ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ - ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਿਬਨਹ੍ਾਂ ਰਕੁਾਵਟਦਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ.
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Epic Cash ਹੋਵੀ ਅਨਕੁੂਲ ਹੈ, ਿਕਰ੍ਪਟੂ ਰੇਿਟਗੰ ਪਰ੍ੀਸ਼ਦ 
ਦੁਆਰਾ "1" ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

EPIC CASH 100% proof-of-work ਮਾਈਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਕਮੀ
ਮਈ 2028 ਤਕ ਿਬਟਕੋਿਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸ਼ੀਿਡਲ ਦ ਨਾਲ 21 ਿਮਲੀਅਨ PoW ਮਾਈਨ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ.



ਜਦੋਂ ਿਕ EPIC ਕਰ੍ਪੋਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜੋੜਾ ਿ ਸਥਰਕਨ, EUSD, 
ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ECR ਟੋਕਨ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ 
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ EUSD ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਲਈ 
ਬੈਕਸਟੌਪ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
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ਸੋਨਾ$10tr

ਅਧਾਰ ਪੈਸੇ$64tr

ਬੈਂਕ ਪੈਸ ੇ$92tr

ਲਾਭਕਾਰੀ$4qr

EPIC

EUSD

ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ

ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ

ਖਾਤ ੇਦੀ ਇਕਾਈEUSDEPIC

ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ

ਬਾਂਡ, ਇਕੁਇਟੀਜ਼, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, 
ਬੀਮਾ

1 EUSD = $1 ਦੀ ਕੀਮਤ Epic Cash

EUSD ਇੱਕ ERC20 ਟੋਕਨ ਹੈ, ਜ Ethereum blockchain ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. 

ਇੱਕ EUSD ਧਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਿਪਰ੍ੰਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਇੱਕ 1$ ਮੁੱਲ ਦ EPIC ਦੀ ਗਰਟੰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਂ EPIC / ECR / EUSD ਕੋਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, DeFi ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸਖਰ ਤੇ ਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਈ ਿ 
ਪਹਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਿਵਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਆੁਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਿਤਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.

Epic Epicenter ਜਾਣਕਾਰੀ v1.4

Epicenter ਇਿਕਵਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਕ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ, ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸਹਯੋਗੀ ਹੈ ਜੋ 
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜੂੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰ EUSD / USD ਿਪਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.

Epicenter ਿਵੱਚ 3 ਕੰਪੋਸੇਬਲ ਭਾਗ ਹਨ:

ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਈਕੋਿਸਸਟਮ 
ਯੂਿਟਲਟੀ ਗਵਰਨੈਂਸ

ਐਲਗੋਿਰਿਦਮਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਨਰਮ-ਪੈੱਗਡ 
ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਈ

1. EPIC CASH H
Pow mimblewimble ਿਸੱਕ

2. ECR
ERC20 ਟਕੋਨ

3. EUSD
ERC20 ਟਕੋਨ

ਿਵਕਾਸ:
DeFi ਉਪਯਗੋਤਾ ਅਤੇ 

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
ਿਰਲੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੀਏਪੀਏ 

ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ.

EUSDECREPIC

ਐਕਸਟਰ ਦਾ ਿਪਰਾਿਮਡ




