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የዲዛይን ግብዓቶች - ወደ Bitcoin ዲ ኤን ኤ እውነተኛ ሆኖ መቆየት

ረቂቅ

በቀላሉ ማግኘት

የማንነት ማንነት _ ግላዊነት

የኦዲትነት

የክፍያ ማረጋገጫዎች

ሳንሱር መቋቋም

ማእከላዊነት መቋቋም

ሜታ-DAO የአስተዳደር መዋቅር

አነስተኛ መደበኛ የሥልጣን ተዋረድ

ኮርፖሬሽን የለም

ፕሪማይን የሚባል ነገር የለም

የወረስነውን ተቃውሞ መቋቋም

አድራሻ የሌለው ንድፍ

ምስጢራዊ ልውውጦች

ራስን የማሳደግ ኃላፊነት እንዲኖር ታስቦ የተዘጋጀ

Dandelion++

ዲኢኩላይዜሽን 



ሙሉ ኖዶች

የመጠመቂያ ማእከል

የወደፊቱ ጥረቶች ለፑል ደረጃ Decentralization

የታዳጊ ፍቅረኛነት

API
API v3 ለWallet Communication (አዲስ)

API v3 ለWallet Communication (አዲስ)

API የተጠቃሚነት ማሻሻያዎች

የሰነድ ማሻሻያ

በቀላሉ ጥቅም ላይ ማዋል

ሊሰረዝ የሚችል የንግድ ልውውጥ

ወደቦች

Tor
Epicbox 

የተጠቃሚ ኢንተርቴይመንት

ኮንሶል & የፋይል ውጤት

TUI ተርሚናል User Interface

የኢኮኖሚ ደህንነት

ተወዳዳሪ ወጪ መዋቅር

ክፍት የአቅርቦት ሰንሰለት

የ Polyphasic Proof-of-Work Multi-Algorithm የማዕድን ማውጫ ASIC ቀረጽ ያስቀራል

በራስ-ሰር የገንዘብ ግምጃ ቤት

እንደ ሁኔታው መለዋወጥ

ወደፊት የሚከናወነው ንቅለ-ስነ-ምህረት

ተጨማሪ መተግበሪያዎች

የሥራው ማስረጃ

Sneak Peek : ECK ካናሪ አውታረ መረብ

ኳንተም ዝግጁ

ከፍተኛ ዋስትና

አውቶማቲክ ምርመራ

የጦርነት ፈተና

ብስለት

ዝገት



የቴክኒክ ዕዳ

የተሻለ ደህንነትና መረጋጋት

የግጭት አፈታት

አሻሽሎ

እኩዮች MPSC ጣቢያ &የመጀመርያ የእጅ መልዕክቶች

Server-የWallet ግንኙነት

የመረጋጋት ማጎልበት

ቅይጥ

የ Windows ተጣጣሪነት

ጥገና

የማይቀያየሩ

ገለልተኝነት

ግልጽነት

ያለፈቃድ

ፑልስ

አሜሪካ

EMEA
እስያ-ፓስፊክ

የደንብ ተጣጣፊነት

የተወዳዳሪነት ተግባር

የሃዊ ፈተና

የመሠረተ ልማት ቢል / የብሮከር ፍቺ

የጸና ተግባር

የመቋቋም ችሎታ

ስኬልሊቲ

እጥረት

ፍጥነት

ፈጣን ርእሰ አንቀሳቃሽ Sync

የክትትል መቋቋም

Dandelion++
I2P & Tor



I2P
Tor

ዘላቂነት

የምስረታ

እምነት ማነስ

በየፊናው

አጠቃቀም

የአጠቃቀም አጠቃቀም

የእሴት ክምችት

መካከለኛ መለዋወጫ

የማዕድን ሶፍትዌር ድጋፍ

ንግድ

Wallet
ዴስክቶፕ GUI

የትርጉም ታሪክ

ዋና ዋና ገጽታዎች

የተሻለ አፈጻጸም

አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙህ ማስተካከያ አድርግ

የግል ሚስጥር

Tor

ፍላጎቶች

ዛሬ Epicenter Labs E3 ያስተዋውቃል, የ EPIC Blockchain ፕሮቶኮል ሦስተኛ መደጋገም. ይህ እትም የዲአፕ 

ገንቢዎች ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ አዳዲስ ነገሮችን እንዲፈጥሩ የሚያስችሉ ቁልፍ ገጽታዎችን ያካትታል።

ረቂቅ

ከእኩዮች ወደ እኩዮች ብቻ የሚደረግ የኤሌክትሮኒክ ገንዘብ በኢንተርኔት አማካኝነት ክፍያዎችን ከአንዱ ወገን ወደ 

ሌላው በቀጥታ እንዲላክ ያስችላል። የ Bitcoin Standard የገንዘብ ፖሊሲ 21 ሚሊዮን ሳንቲሞች ረጅም ሰንሰለት ደንብ 

እና Proof-Of-Work ጋር ተከትሎ, EPIC በመጀመሪያው ንድፍ ላይ ያሻሽላል እና በአሁኑ ጊዜ የጅምላ ጉዲፈቻን 

በመከልከል ላይ ያሉ ቁልፍ ችግሮችን ይፈታል.



 የመሠረታዊ ንጣፍ ምስጢር ተጠቃሚዎችን ከአበቀል ይጠብቃል፣ ሳንቲሞች እንዳይበከሉ ይከላከላል፣ እናም ሳንሱርን፣ 

ማዕከላዊነትን፣ ውረስንና ክትትልን የመቋቋም ችሎታ ይሰጣል። እኛ ተግባራዊ decentralized የክፍያ ስርዓት ፈጠርነው 

እምነት የሚጣልበት, ፈቃድ የለሽ, የማይቀያየሩ, እና ከአሁን እና ወደፊት ደንቦች ጋር በጣም የሚጣጣም ነው.

ንድፍ አውጪ ግቦች

በቢትኮይን ዲ ኤን ኤ ላይ እውነተኛ ሆኖ መቆየት

የሥነ ምግባር እሴቶቻችንን መጠበቅ

● ሳንሱር መቋቋም

● ማእከላዊነት መቋቋም

● ተወርሶ መቋቋም

● የገለልተኛነት ተዓማኒነት መሰረት

● የፍቃደኛነት

● የአፈጻጸም ተጣጣፊነት

● የክትትል መቋቋም

● መተማመኛ Minimization

በቀላሉ ማግኘት

● EPIC ሙሉ ኖዶች በ 100+ አገሮች ውስጥ ይኖራሉ.

● አስፈላጊ ሶፍትዌር (Github | App Store | Play Store) በመላው ዓለም ይገኛል.

● ልውውጦች በ I2P እና T2or ላይ ሊላክ ይችላል.

● ሊያን, ብርሃን, ፈጣን የሕንፃ ንድፍ ለተንቀሳቃሽ & ዝቅተኛ-ኃይል መሣሪያዎች በሚገባ ተስማሚ.

የማንነት ማንነት _ ግላዊነት

በ EPIC ውስጥ ሁሉም ልውውጦች ሙሉ በሙሉ ሚስጥራዊ ናቸው, ዓይነ ስውር መጠን እና አድራሻዎች ጋር. Monero 

ውስጥ እንደ CryptoNote ያሉ ቀደም ሲል የቀረቡ አቀራረቦች የግለሰብ ልውውጥ በኋላ ላይ ለመንተራስ የተጋለጠ 

እንዲሆን በማድረግ blockchain ውስጥ ጥቅሎችን ይተዉ. የ EPIC ልውውጦች ወደፊት-ማረጋገጫ የግል ሚስጥር, ዛሬ 

እና ነገ ያቀርባል.

https://medium.com/epic-cash/the-freeman-family-e3b9c3b3f166


ምሥጢራዊነት

በ BTC ውስጥ ሁሉንም ልውውጦች በተመለከተ ቁልፍ ዝርዝሮች በblockchain ላይ ክፍት ምርመራ ለማግኘት 

ይገኛል. ቦታ፣ አድራሻና መጠን ሁሉም በኢንክሪፕትያል ያልታለፈ እና ለሁሉም እና ለደለል፣ ለዘለአለም ይታያሉ። 

EPIC የአንድን የንግድ ልውውጥ አድራሻም ሆነ መጠን ወይም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ አይገልጥም።

የህዝብ ኦዲትነት &የግለሰብ ማንነት

∞ በህዝብ መዝገበ-መረጃ ላይ በእያንዳንዱ ማዕከል ውስጥ የክሪፕቶግራፊ ቅሪታቸው - ቄሮዎች በመኖራቸው 

ምክንያት የንግድ ልውውጥ መፈጸሙን ማየት ይቻላል።

∞ ይሁን እንጂ የንግድ ልውውጦቹ ከተከናወነው እውነታ ባሻገር ማንኛውንም ዝርዝር መረጃ ማወቅ የሚችሉት 

ላኪውና ተቀባዩ ብቻ ናቸው ።

∞ የክፍያ ማረጋገጫዎች የሶስተኛ ወገን የግብይት ሂሳብ ኦዲት ማድረግ የሚቻልበትን አጋጣሚ 

ያቀርባሉ።

∞ የግለሰብ ተግዳሮቶቻቸውን ያልተገደበ ክትትል ለሚመርጡ ተጠቃሚዎች ከሶስተኛ ወገን ኦፕሬተሮች በWanchain 

ወይም በ EPIC ላይ እንደ EONE ያሉ "የተጠቀለለ EPIC" ቶኬኖች በ Vite / Stellar / Binance Smart 
Chain የመጠቀም አማራጭ ይኖራል.

CoinJoin
በአንድ ወቅት የተጣበበው እንቁላል በግለሰብ ደረጃ 

እንደገና ሊገነባ እንደማይችል ሁሉ EPIC የንግድ 

ልውውጦችም ከእያንዳንዱ ሕንፃ በኋላ ወዲያውኑ አንድ 

ላይ ይሰበሰባሉ።

Cut-Through
Cut-Through aggation አላስፈላጊ የመካከለኛ መረጃ ንጥረ ነገሮችን ያስወግዳል, ይህም በሀገሪቱ ውስጥ የመጨረሻውን 

ለውጥ የሚያንፀባርቅ ብቻ ነው. አሊስ ወደ ካሮል ለሚልከው ቦብ ከላኩ, blockchain በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የnet 
change ይመዘግባል አሊስ->ካሮል, እና ቦብ ዝርዝር ማስቀመጥ አያስፈልግም. ይህም ቦታን ከማቆየት አልፎ ለብቻህ 

መሆንንም ያሻሽላል።



Dandelion++

Dandelion+++ በመደበኛ ነት ማረጋገጫ ጋር ቀላል እና 

ቀጥተኛ የበይነመረብ ንጣፍ መፍትሄ ነው. ከኦንታሪዮ (ስቴም 

ፌስ) የመነጨ የንግድ ልውውጥ በመጨረሻ በካንቤራ (fluff 
phase) ሊነካ ይችላል. Dandelion++ ተጠቃሚዎች አካላዊ 

Bitcoin ጥቃት እንዳያጋጥማቸው ይከላከላል.

I2P
I2P ቶር የማይደረስባቸው አካባቢዎች አማራጭ ጣቢያ ነው. ከ E2 ጀምሮ, የ EPIC ልውውጦች በ I2P በኩል ተገኝተዋል.

የፔደርስን ቃል ኪዳን

Pedersen ቃል ኪዳን አንድ ተጠቃሚ የተመረጠውን ዋጋ (ወይም የተመረጠ መግለጫ) ለመስጠት የሚያስችለው 

cryptographic የጥንት አይነት ነው. ይህ ቃል የተገባውን ዋጋ ከጊዜ በኋላ የመግለጥ ችሎታ ጋር አንድ ተጠቃሚ ወደ 

ተመረጠ ዋጋ (ወይም የተመረጠ መግለጫ) እንዲሰወር ያስችለዋል.



ስለ ፔደርሰን ቃል ኪዳን ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት እዚህ ላይ ተመልከት።

ሽኖር ፊርማዎች

እንደ ታፕሮት ሁሉ የሽኖር ፊርማዎች ቁልፍ የሆነ አሰባሳቢነት ያዘጋጃሉ፤ ይህ ደግሞ የሒሳብ ሂደቶችን ውጤታማነት 

ያንቀሳቅሳል። ከ Bitcoin ኮር በተለየ, Schnorr በሁሉም ልውውጦች ላይ በቅደም ተለት እንጂ ንዑስ ክፍል ብቻ 

አይደለም.

ለዲጂታል ፊርማዎች cryptographic Schnorr ንድፍ ክላውስ-ጴጥሮስ Schnorr የተነደፈ እና በ cryptographic 
ሃሽ ተግባር በመጠቀም አገናኝ ይተካል. ይህም ውስብስብ የሆኑ የንግድ ልውውጦችን እና የተጠቃሚዎችን ግላዊነት 

በከፍተኛ ሁኔታ ለመጨመር ያስችላል.

Tor
ቶር አውታረ መረብ በድረ-ገፁ ላይ ለሚገኙ መረጃዎች እና የመገናኛ 

ዘዴዎች ግላዊነት ማረጋገጥ የሚችል አስተማማኝ, ኢንክሪፕትድ 

ፕሮቶኮል ነው. ለኦኒየን ራውቲንግ ፕሮጀክት አጭር, ስርዓቱ የአይፒ 

አድራሻዎችን, የኢንተርኔት መረጃዎችን እና የመቃኘት ታሪክን 

ለመደበቅ ተከታታይ ንጣፍ ነክ ኖዶችን ይጠቀማል.

E3 በቀጥታ ከ CLI የኪስ ቦርሳ ውስጥ በቶር ላይ ትራክቶችን የመፈፀም ችሎታን ያመጣል, የክትትል የመቋቋም ችሎታን 

ያሻሽላል.

zkPoK
የዜሮ-እውቀት ማረጋገጫ ወሳኝ ገጽታ ሁለቱም ወገኖች የተረጋገጠውን መረጃ ይዘት ሳያውቁ የአንድን መረጃ እውነተኝነት 

ማረጋገጥ ይችላሉ።

መሰረታዊ መርሃ ግብሩ በአጭሩ ተብራርቷል። አሊስ አንዳንድ ሚስጥራዊ መረጃዎች አሏት። ለምሳሌ የደህንነቱ ማስከፈያ 

ውህድ ለምሳሌ ቦብ ምስጢራዊ መረጃውን እሱ ራሱ ሳያገኝ ይህንን መረጃ እንዳላት ማረጋገጥ ይጠበቅበታል። ከዚያም አሊስ 

ቦብ ውህደቱን እንዲያይ ሳትፈቅድ ደህንነቱ ይከፍታል። ከዚያም እንደገና ይዘጋዋል።



የኦዲትነት

የክፍያ ማረጋገጫዎች

የክፍያ ማረጋገጫዎች ክፍያ ሰጪዎች የንግድ ልውውጦቹ ክፍል ሆነው የገንዘቡን ደረሰኝ ለማረጋገጥ ክፍያ ይጠይቁ. ከዚያም 

ክፍያ የሚያደርጉ ሰዎች እነዚህን "ማስረጃዎች" በመጠቀም የክፍያ አለመግባባቶችን ለመፍታትእና ለትክክለኛው ክፍያ 

ገንዘብ እንደላኩ ማረጋገጥ ይችላሉ።

ሳንሱር መቋቋም

እውነተኛ Nakamoto አከፋፋይ ስምምነት 100% የሥራ ማስረጃ, ልዩ nodes, ረጅም ሰንሰለት ደንብ

ከቀዝቃዛ የኪስ ቦርሳ ወደ ቀዝቃዛ የኪስ ቦርሳ በፋይል ማስተላለፍ ዘዴ አማካኝነት ልውውጦችን ኦፍላይን መላክ ይችላሉ።

ሳንሱር ሪሲስታንት ምንድን ነው?

1. አውታረ መረብ ራሱ ሊዘጋ አይችልም

2. ማንኛውም የግለሰብ ተጠቃሚ በበይነመረብ ላይ ያደረገው እንቅስቃሴ ሊዘጋ አይችልም

EPIC ተጠቃሚዎችን ከሳንሱር የሚከላከለው እንዴት ነው - ከ Bitcoin ኮር ጋር ማነፃፀር

የአሳዳጊነት መብት



የ EPIC ተጠቃሚዎች በአብዛኛው የራሳቸውን 

ሳንቲሞች በአካባቢያቸው የማሳደግ መብት አላቸው

ሕጋዊ ተግባራት

ስለ ንግድ ወይም ስለ እነርሱ ወገኖች ምንም መረጃ 

የማይገልጥ ክሪፕቶግራፊያዊ ቅሪት ካልሆነ በስተቀር 

በብሎክቼኑ ውስጥ ቋሚ የሆኑ ርዝራዦች አይቀሩም።

ሁሉም ሳንቲሞች ቀልጣፋ ና እርስ በርስ የሚቀያየሩ 

በመሆናቸው ይህ በ EPIC ውስጥ ፈጽሞ አላስፈላጊ 

ነው.

የአውታረ መረብ

የንግድ ልውውጥ ኦፍላይን ሊፈረም ይችላል

የ EPIC ተጠቃሚዎች በTor እና I2P ላይ 

ልውውጦችን መላክ ስለሚችሉ በቦታቸው ላይ 

ተመስርተው ሊገደቡ አይችሉም

በሰንሰለት ላይ አጸፋ መመለስ

EPIC ተጠቃሚዎችን ከዚህ ይጠብቃል, ምክንያቱም 

የንግድ አድራሻ እና መጠን ለውጭ ወገኖች የማይታይ 

ነው.

መጠመቂያ

ኩስትሪያን - የቢ ቲ ሲ ተጠቃሚዎች በአብዛኛው 

ሦስተኛ ሰዎች ንብረታቸውን እንዲይዙ ለመፍቀድ 

ይመርጣሉ ። በአሳዳጊው ላይ ምንም ዓይነት ሁኔታ 

ቢፈጠር ንብረቱ ሊበላሽ ይችላል ።

Ex Post Facto - Retroactively-ተግባራዊ 

የሚለዋወጡ ህጎች blockchain መረጃ በመጠቀም ቀደም 

ሲል ሕጋዊ እንቅስቃሴዎች ወንጀል ለማድረግ. በዛሬው ጊዜ 

የሚወሰዱት እርምጃዎች ከአሥርተ ዓመታት በኋላ ወደ 

ኋላ ሊመለሱ ይችላሉ ።

UTXO የክስ ክስ - የግለሰብ አድራሻዎች 

በህጋዊ ተግባራት ውስጥ ሊሰየሙ ይችላሉ, ይህም 

የዋዮሚንግ-የተመሰረተ ኢንዱስትሪ በ "የrinsing 

ጊዜ" ይህን ለመከላከል እንዲሞክሩ ምክንያት 

ይሆናል.

የኢንተርኔት አግባብነት የንግድ ልውውጥ ላይ መፈረም 

ያስፈልጋል

Bitcoin ኮር ትራፊክ ሊዘጋ ይችላል & geofenced.

የባንክ አካውንት መንዘፍዘፍ - ቢቲሲን በመጠቀም ለከባድ 

ተሽከርካሪዎች የለገሱ ካናዳውያን የባንክ ሂሳባቸውን 

ማግኘት አቃታቸው።



ይህ በ EPIC የማይቻል ነው

የተበከለ ሳንቲሞች

የዕርምት ዕርምዶች

የ OFAC SDN ዝርዝር የተወሰኑ አድራሻዎችን 

ያካትታል. እነዚህን አድራሻዎች የያዘ ማንኛውም ሰው 

ለሰው ፊት ይጋለጣል።

EPIC አድራሻ የለውም. ሁሉም ልውውጦች በቀጥታ የኪስ 

ቦርሳ-wallet.

Mixer Wallets
Binance እንደ Samourai እና Wasabi የመሳሰሉ 

ወደ ቀላቃይ የኪስ ቦርሳዎች ትራንክሽኖች ይከለክላሉ. 

ከTradeOgre የተውጣጡ ተጠቃሚዎች እንደ Bitbuy 

ላሉ ማዕከላዊ ሽያጭዎች ሲያስቀምጡ የBTC 

ክምችታቸው ተቀባይነት እንደማይገኝ ላቸው።

ሁሉም የ EPIC ሳንቲሞች የብልቃጥ ሳንቲሞች ምንጭ 

ላይ ያለውን ክስተት በማስወገድ ቀልጣፋ ናቸው.

ማእከላዊነት መቋቋም

ሜታ-DAO የአስተዳደር መዋቅር

የ DAO አስተዳደር ለ blockchain-የተመሰረተ አውታረ መረብ ከኮርፖሬት አስተዳደር በግልጽ የተሻለ ነው. DAOs 

እራሳቸው የፖሊቲኬሽን አጨቃጫቂ ነጥቦች ሊሆኑ ይችላሉ, በተለይም ገንዘብ በሚያሳስበው, (ወይም ደግሞ vectors) ላይ 

ጥቃት ይሰነዝሩ. ለዚህም ነው ECR እንደ ሜታ-DAO ወይም "DAO of DAO" ነድፈናል.

BTC የማዕድን ገንዳዎች በአድራሻ ላይ ተመስርቶ 

ልውውጦችን ማጣራት ይችላሉ.

https://powerkee.substack.com/p/blockseer-introduces-bitcoin-censorship?s=r


የ DAO አስተዳደር ለ blockchain-የተመሰረተ አውታረ መረብ ከኮርፖሬት አስተዳደር በግልጽ የተሻለ ነው. DAOs 

እራሳቸው የፖሊቲኬሽን አጨቃጫቂ ነጥቦች ሊሆኑ ይችላሉ, በተለይም ገንዘብ በሚያሳስበው, (ወይም ደግሞ vectors) ላይ 

ጥቃት ይሰነዝሩ. ለዚህም ነው ECR እንደ ሜታ-DAO ወይም "DAO of DAO" ነድፈናል.

አነስተኛ መደበኛ የሥልጣን ተዋረድ

ማእከላዊነት መቋቋም ከአንደበቱ በላይ ብቻ ሳይሆን የህይወት መንገድ ነው.

ኮርፖሬሽን የለም

በደርዘን የሚቆጠሩ ወይም በመቶዎች የሚቆጠሩ ደሞዝ የሚከፈላቸው ሠራተኞች በተፈጥሯዊ ሁኔታ የራሳቸውን ጥቅም 

የሚንከባከቡ ሲሆን ይህም ከሌሎች ድርጅቶች ጋር አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል። EPIC, እንደ ንጹህ ፕሮቶኮል ሁሉንም 

በእኩል እግር ላይ ያስቀምጣል.

ፕሪማይን የሚባል ነገር የለም

በኤቴሪየም ጠንካራ ሹካ ላይ እንደተገለፀው በውስጠኞቹና በጥንቶቹ ዓሣ ነባሪዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚፈነጥቅበት ጊዜ 

የአስተዳደር ችግር ሊያስከትል ይችላል።



የወረስነውን ተቃውሞ መቋቋም

አድራሻ የሌለው ንድፍ

በቅርቡ በካናዳ የሚገኙ ለጋሾች 50 የአሜሪካ ዶላር የሚያወጣ የክትትል ሳንቲም በሰንሰለት መላክ የባንክ ሒሳቦችን አልፎ 

ተርፎም ቁሳዊ ንብረቶችን እንደመያዝ ያሉ ከባድ መዘዞች ሊያስከትል እንደሚችል ደርሰውበታል።

ምስጢራዊ ልውውጦች

ጎረቤቶቹና ጨቋኝ የሆኑ አገዛዞች ለእንቅስቃሴ የሚሆን የኪስ ቦርሳ ሚዛን መከታተል አይችሉም። EPIC ለሁሉም ሰው 

ለመጠቀም cryptocurrency አስተማማኝ ያደርገዋል.

Dandelion++
እንደ ቢትኮይን ኮር ያሉ የክትትል ሳንቲሞች የንግድ ልውውጥ እያደረጉ የኢፒ አድራሻውን በመግለጥ ተጠቃሚዎቻቸውን 

ለአደጋ ያጋልጣሉ። Dandelion+++ ተጠቃሚዎች ቦታቸውን ባለማፍለቅ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ ያስችላቸዋል።

ራስን የማሳደግ ኃላፊነት እንዲኖር ታስቦ የተዘጋጀ

በኮሪያ የሚኖሩ መንግሥት ቀረጥ መክፈል እንዳለበት ያመነባቸው ሰዎች የገንዘብ ቦርሳዎቻቸው ተሟጥጠዋል። የ EPIC 

ተጠቃሚዎች በአብዛኛው የየራሳቸውን ቁልፎች የመጠበቅ መብት አላቸው, ይህም በግብታዊነት እንዳይንዘፈዝፍ ይከላከላሉ.

https://www.foxnews.com/media/canadian-freedom-convoy-truck-seized-bank-account-frozen


Decentralization

ሙሉ ኖዶች

4 ገንዳዎች

● 51pool.online
● Epicmine.org
● Fastepic.eu
● Icemining.ca

http://51pool.online
http://epicmine.org
http://fastepic.eu
http://icemining.ca


 Icemining.ca >51%
 -

● የ Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) አንድ አጥቂ ከ 3 አልጎሪቶች ውስጥ 51%
እንዲያዝ ይጠይቃል.

● 26% አንድ ገንዳ ውጭ የማዕድን ነው, ይህም ጥቃት ቢከሰት ተጨማሪ ደህንነት ይሰጣል.

ገና 2 ዓመት ለሞላው አንድ አውታረ መረብ በገበያ ፍላጎት የሚንቀሳቀሱ በተፈጥሯዊ ሁኔታ የተፈጠሩ 4 መጠመቂያዎች 

ማግኘት በጣም አስገራሚ ነው. በቢልዮን የሚቆጠሩ ሙሉ ነጠብጣቦችን የማየት ዕይታችንን ለመደገፍ በአሥር ሺዎች 

የሚቆጠሩ የውኃ ገንዳዎች እንደሚያስፈልጉን እናምናለን። ለዚህም ሲባል ከ2019 ወዲህ ሰዎች የራሳቸውን ኩሬ በቀላሉ 

እንዳይፈትሉ የሚያግዱ መሠረታዊ የሆኑ ችግሮች ለማስወገድ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው አር ኤንድ ዲ ሀብት 

አውጥተናል ።

የወደፊቱ ጥረቶች ለፑል ደረጃ Decentralization

● የንግድ ድርጅቶች እና ከፍተኛ መጠን ያላቸው ማዕድን ቆፋሪዎች የራሳቸውን ኩሬዎች እንዲሰሩ ማበረታታታቸውን

ይቀጥሉ

● Github ላይ የሚገኝ DIY FOSS ገንዳ ሶፍትዌር



● በአጠቃላይ Epicenter ሥነ ምህዳር ውስጥ ከstaking እና ሌሎች nodes ዓይነቶች ጋር የ PoW ኩሬዎች

ትስስር-in

የታዳጊ ፍቅረኛነት

API

API v3 ለየWallet ግንኙነት (አዲስ)

API የተጠቃሚነት ማሻሻያዎች

የሰነድ ማሻሻያ

E3 አሁን ባለንበት የሰነድ ቤተ መጻህፍት ላይ ያሻሽላል፤ ይህም ግንበኞች በፍጥነት ወደ ገበያ እንዲገቡ ያስችላቸዋል።

በቀላሉ ጥቅም ላይ ማዋል

ሊሰረዝ የሚችል የንግድ ልውውጥ

በህዝብ ቁልፍ አድራሻ ላይ የተመሰረተ cryptocurrencies በተለየ, Mimblewimble ውስጥ ሳንቲሞችማጣት የማይቻል 

ነው. በስህተት የተላኩ የንግድ ልውውጦች ገና ካልተጠናቀቀ ሊሰረዙ ይችላሉ።

ወደቦች

በ E2 ውስጥ የንግድ ልውውጥ ለመላክ የሩተር ወደቦችን መክፈት አስፈላጊ ነበር. E3 ቶርን ያዋሃዳል ይህም አስፈላጊ 

እንዳይሆን.

ማዕድን ማውጫ

የማዕድን ማውጫን በቀላሉ ማግኘትና ቀላል ለማድረግ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ተገኝቷል። የተወሰኑ ምሳሌዎች Easy-
Miner 2.0 በ Blacktygr እና autoconfiguration by Epicmine.org



የልውውጥ አማራጮች

Tor
Tor መተግበሪያ የድር ወደቦችን መክፈት ወይም የ https አድራሻን ማጋለጥ ሳያስፈልግ ተሳታፊ ልውውጦችን ያቀላጥፈዋል. 

በዚህ ምክኒያት ማንነት ይሻሻላል።

EpicPay.me
EpicPay.me በማእከላዊ መንገድ ምንም እንኳን ተሳታፊ ያልሆኑ ልውውጦችን ለመፍታት asynchronous ያልሆነ 

መልዕክት መያዝ ያስችላል. የወደፊቱ የዚህ አገልግሎት እትሞች የመሠረተ ልማት መዋቅሩን ይበልጥ ያስተላልፋሉ እና 

ያደነድናሉ።

የተጠቃሚ ኢንተርቴይመንት

ኮንሶል & የፋይል ውጤት

#18 የፋይል እና የኮንሶል ውጤት እና የጽዳት ክፍፍል

TUI ተርሚናል User Interface
#13 ተርሚናል User Interface ዝርዝሮችን ሊሸከም ይችላል

#14 ተርሚናል User Interface Log view
#15 ተርሚናል User Interface ስለ መረጋጋት እና አጠቃቀም አጠቃላይ ማሻሻያዎች



የኢኮኖሚ ደህንነት

ተወዳዳሪ ወጪ መዋቅር

የBitcoin Core ምህዳር የበይነመረብ ቀጣይነት ያለውን ደህንነት ለመደገፍ $ 10+ ቢሊዮን ካፒታል ወጪ አስፈልጓል. 

ይህ ቀደም ሲል በነበሩ ሸቀጦች ሃርድዌር ላይ በሚንቀሳቀሰው በ EPIC ውስጥ ፈጽሞ አላስፈላጊ ነው.

ክፍት የአቅርቦት ሰንሰለት

AMD ገቢ: $15b አይ RandomX
ProgPow

Apple ገቢ: 
$365b

አይ M1: RandomX & ProgPow

ARM ገቢ: $2b አይ RandomARM

Bitmain ገቢ: 
$2b

አዎ አይ

Intel ገቢ: $79b አዎ RandomX

MicroBT ገቢ: 
$1b

አዎ አይ

Nvidia ገቢ: 
$24b

አይ ProgPow



$82b $483b

የ Polyphasic Proof-of-Work Multi-Algorithm የማዕድን ማውጫ 

ASIC ቀረጽ ያስቀራል

Bitcoin ኮር ተጠቃሚዎች በ 2021 የማዕድን ክፍያ ላይ $ 1+ ቢሊዮን ወጪ.

በራስ-ሰር የገንዘብ ግምጃ ቤት

እንደ ሁኔታው መለዋወጥ

ተጨማሪ የአጠቃቀም ጉዳዮችን ለማስተናገድ መዘርጋት ይቻላል። ወደፊት የሚተከሉ ትርጉሞች ብዙ-ሀብት ችሎታ እና 

ተጨማሪ አልጎሪቶች ያካትታሉ.

ባለብዙ-አሴት

የወደፊቱ ትርጉሞች በርካታ የቶከን አይነቶች, ፈንገሶች ወይም የማይፈናቀለው, $EPIC ጋር EPIC ሰንሰለት ላይ 

እንዲነግዱ ይፈቅዳሉ, የሰንሰለቱ የሀገር ሀብት. ይህም አማራጭ ንብረቶች በሚምብሌምብል ሙሉ ጥበቃ እንዲደረጉ 

ያስችላቸዋል ።

ይህ ዘዴ የ ERC20 ተምሳሌት ጋር ተመሳሳይ አሠራር ይሰጣል, ያለ የብልት ውሎች በላይ, ከEPIC የትውልድ ሳንቲም ጋር. 

ሚምብሊምብልን በመጠቀም የተለመዱ ትንቢቶችን በመደገፍ እውነተኛውን ፈንገስ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአጽናፈ ዓለም 

እንዘረጋለን።

አዋጅ አወጣጮች ለተወሰኑ የንግድ ልውውጦች ፍጹም የሆነ የግል ሚስጥር በመስጠት ስርጭት ውስጥ ስላሉት ንብረቶች 

ጠቅላላ ቁጥር ግልጽ መሆን ይችላሉ። ንብረቶችን አስተማማኝበሆነና በፈንገስ በሰንሰለት ላይ መለዋወጥ ይቻላል፤ ይህም የዋጋ 

ግኝትና የገበያ ክምችት እንዲኖር እንዲሁም ለግለሰቦች የንግድ ልውውጥ የተሟላ ዋስትና እንዲሰጥ ያስችላል።



የሚምብሌምብል ንክኪ መጨመር አዳዲስ የአጠቃቀም መሣሪያዎች እንዲስፋፉ ያስችላል። ዲጂታል አውርድ, በተደጋጋሚ 

የሚበርሩ ማይሎች, ተንቀሳቃሽ ደቂቃዎች, የመኪና ማቆሚያ ቲኬቶች ጥቅም የሚችሉ የአጠቃቀም ምሳሌዎች ናቸው.

አልጎሪቶች

E4 RandomARM
E5 RISC-V
E6 Quantum-Resistant Structured Lattice
E7 AI TPU

ERC20-Style

የንብረት ዓይነቶች

Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

የልውውጥ ፎርማት

በ E3 ውስጥ ልውውጦች ተሳታፊ እና 3 እርምጃዎች ያስፈልጋቸዋል. ወደፊት የፕሮቶኮሉ እትሞች የ 2-ደረጃ እና የ 1 

ደረጃ ልውውጦችን ይፈቅዳል, የቅንጅት መስፈርቶችን ይቀንሳል እና ተግባራዊ የሆኑ የአጠቃቀም ጉዳዮችን ብዛት ያሰፋል.

ወደፊት ፊት ለፊት ለሚደረጉ ተግዳሮቶች የበለጠ ድጋፍ ለማድረግ እንሻለን።

● የድምፅ ልውውጦች

● Bluetooth ልውውጦች

● QR ኮድ ልውውጦች

የትራንስፖርት ንጣፍ

የሶስተኛ ወገን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሰዎች በኮዴቤዝ ውስጥ የዳታ ማጓጓዣ ሞድዩላር በማድረግ በቀላሉ አዳዲስ 

ጣቢያዎችን መጨመር, ለሙከራ ማገዝ እና በተጨማሪም ለሳንሱር ፈጣን ምላሽ መስጠት ይችላሉ.



ወደፊት የሚከናወነው ንቅለ-ስነ-ምህረት

ተጨማሪ መተግበሪያዎች

የ TPU-የተወሰኑ አልጎሪቶች ማቀናበር የሥራ ውሂብ ማረጋገጫ ጠቃሚ ለማድረግ እና EPIC ወደ ማሽን የመማር ሞተር 

ይቀይራል.

የሥራው ማስረጃ

የ EPIC ሞድዩላር ንድፍ በዝንብ ላይ ሞቅ ያለ አልጎሪቶች ለማግኘት ስለሚያስችል አቋማቸውን ያላላሉ አልጎሪቶች 

እምብዛም አያሳስቡም.

E4: RandomARM
E5: Proof of Spacetime, RISC-V
E6: Quantum-Resistant Structured Lattice
E7: TPU (TBD)

Sneak Peek ECK ካናሪ አውታረ መረብ

ECK - Google Docs

ኳንተም ዝግጁ

ከ2019 ወዲህ የተደረጉ የምርምር ጥረቶች የተደራጁ የላትስ አልጎሪቶች እርስ በርስ እንደሚጣጣሙ አረጋግጠዋል ።

ከፍተኛ ዋስትና

አውቶማቲክ ምርመራ

ኢ3 ወደፊት የሚወጡትን ነገሮች በፍጥነት የመገፋፋት ችሎታችንን በሚያሻሽሉ አውቶማቲክ የምርመራ ተቋማት ላይ 

ኢንቨስት ለማድረግ አጋጣሚ ሰጥቶናል።

የጦርነት ፈተና

"የደም ጠርዝን ከመምራት ይልቅ የመምራት" አቀራረባችን ክፍል እንደመሆናችን መጠን እነዚህን ለውጦች ከዛግ-

ሚምብሌምብል ሥነ ምህዳር ውስጥ በመጎተት ረገድ በጣም እንመኛለን፤ ምክንያቱም እነዚህ ለውጦች በቂ ጊዜ በሌሎች ድረ 

ገጾች ውስጥ በማምረት ረገድ ተግባራቸውን ሲያከናውኑ ቆይተዋል።

https://docs.google.com/document/d/1anv2u-J2qlHohWFjk4L46zTZwSDkPdTMqTB0tmXVX4g/edit#heading=h.kt5x6oi23ofh


ብስለት

ከውጭ የገባ ኮድ ለ12+ ወራት በሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ ያለ አደጋ በማምረት ሲሰራ ቆይቷል።

ዝገት

ዝገት የመረጥነው የማስታወስ ደህንነት ባህሪው ሲሆን ይህም የፕሮግራም ስህተት ንክኪ ይገድበዋል.

የቴክኒክ ዕዳ

የተሻለ ደህንነትና መረጋጋት

ትኋን  #6 7 8

የግጭት አፈታት

ትኋን  #20

አሻሽሎ

#11 የተሻለ ውጤት PMMR አያያዝ እና ChainDB ማውጫ

አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙህ ማስተካከያ አድርግ

እኩዮች MPSC ጣቢያ እና የመጀመሪያ የእጅ መልዕክቶች

ትኋን  #10

Server-የWallet ግንኙነት

ትኋን #22

የመረጋጋት ማጎልበት

ትኋን  #12

ቅይጥ

ትኋን  #21

የ Windows ተጣጣሪነት

ትኋን  #23



ጥገና

#5 The Hardfork (HF2) CuckarooM29 PoW ለውጦች ያስተዋውቃል

#6 አዲስ ርእሰ አንቀፅ 7

#7 የተሻለ የራስጌ ቨርዥን ስዊች

#9 አዋህዶ grin 3.0.0 codebase

የማይቀያየሩ

የማህበረሰብ አባል ኢዝሎ የሰጠው አስተያየት

በክሪፕቶ ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ብዙ አስተሳሰቦች አሉ ። እንደ ነፃነት፣ ነፃነት፣ ግላዊነት፣ አዋሳኝነት፣ እምነት 

የማይጣልበት፣ የማይቀያይረፍ፣ እና ሌሎች ብዙ ቃላት ብዙውን ጊዜ በ Whitepapers ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት 

ማህበረሰብ የሚጋሩትን መሰረታዊ እምነቶች ለማስመዝገብ ነው። ጊዜ እያለፈ ሲሄድ, እነዚህ መሰረታዊ መርሆዎች ይፈተናሉ 

እና የመቋቋም ችሎታ መገምገም ይቻላል.  በማንኛውም ቦታ በሚገኙና በማይዋጣ ውሂብ CPU እና GPU ቅንብሮች 

የሚፈፀም የሥራ ማስረጃ ሆኖ የሚጀምር ሳንቲም ወደ ማእከላዊ የ ASICs አከፋፋሽነት ይለዋጣል. ከሥራ መባረራቸው 

የካስማን ማዕከላዊ ነት የሚያረጋግጥ ማስረጃ ይሰጣል። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው የንግድ ልውውጥ አለ ። ድረ-ገፁን 

በማስጠበቅ ደስ ይበላችሁ። ይሁን እንጂ ምን መሥዋዕትነት ያስከፍላል? በአብዛኞቹ ነጭ ወረቀቶች ላይ እንደታየው ተራ 

ውንጀላውን ከመጥቀም ይልቅ የድርጅቱን ጥቅሞች ለማግኘት የሚውለው እምነት ነው ። እርግጥ ነው፣ ሳንቲሙ ከፋይት ጋር 

ሲነጻጸር በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ከፋይት ጋር ሲነጻጸር ሊከፋፈል ቢችልም መሠረታዊ ዋጋ ያለው ዓምድ አደጋ ላይ የሚጣል 

ከመሆኑም በላይ አሁንም ድረስ እንክብካቤ የሚያደርጉ ማኅበረሰቦች የሚደግፏት የተሻሉ አማራጮች አሉ። ውሎ አድሮ 

ይበልጥ ጠንካራ የሚሆነው የትኛው ነው? የጋራ ማህበረሰባዊ እሴቶችን ወይም ለድርጅቶች ኢንዱስትሪ የሚሸጠውን ሳንቲም 

የሚይዘው ሳንቲም? መልሱ ግልጽ ነው ። መጀመሪያ ላይ crypto ትርጉም እንዲኖረው የሚያደርገው እና በእኛ ማህበረሰቦች 

ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎች. ታዲያ ይህ ሁሉ ከተለዋዋጭነት ጋር ምን ግንኙነት አለው?

ከዚህ ምልመላ ጋር በተያያዘ የታየው ምሳሌ የማይቀያየሩ ሰዎች ናቸው ። ይህ ምሳሌ ከማኅበረሰቡ ዋነኛ የሥነ ምግባር 

እሴቶች መራቁ የማይለወጠውን ነገር ከማላላት ጋር እንዴት እንደሚመሳሰል የሚያሳይ ነው ።  "የኮድ ሕግ ነውን?" በቀላል 

መልኩ፣ አዎ፣ ካልሆነ በስተቀር። በነጭ ወረቀቶች ላይ የተመዘገቡ የማኅበረሰቡ ዋነኛ የሥነ ምግባር እሴቶች ሕግ ተብሎ 

ሊተረጎም ከሚገባው ነገር ጋር በጣም ይቀራረባሉ። የEPIC እሴት Overflow አጋጣሚ ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ መሰረታዊ 

መርሆዎችን ለመጠበቅ ያለንን ቁርጠኝነት ያሳያል.



ገለልተኝነት

የማህበረሰብ አስተዳደር

የማዕድን ማውጫ ንረት ወይም በዋጋ ዎቨርፍሎው አደጋ ምክንያት የደረሰውን ኪሳራ እንዴት ማኅበራዊ ግንኙነት ማድረግ 

እንደሚቻል የመሳሰሉ ተፈታታኝ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙን ይበልጥ እየጠነከርን እንገኛለን።

DAO-ፈንድ

ሁሉም የDeveloper ክፍያ ወደ Epicenter DAO ግምጃ ቤት የሚከማች እና ለማንም ትርፍ ማዕከል አይደለም.

ደረጃ የመጫወቻ ሜዳ

በዚህ ጉዳይ ላይ የተካፈሉት ሁሉ በማዕድን ማውጫም ሆነ ገበያ በመግዛት ሳንቲሞችን የመግዛት አጋጣሚ አላቸው ።

ፕሪማይን የሚባል ነገር የለም

EPIC ትርዒት መስከረም 2, 2019 በዜሮ የመነሻ አቅርቦት ተጀምሯል.

ግልጽነት

EPIC 100% GPL V3 ፈቃድ ነው.

ማንኛውም ሰው በgithub በኩል የመጎተት ጥያቄ ማቅረብ ይችላል።

ያለፈቃድ

EPIC ፈቃድ የሌለው ፕሮቶኮል ነው. ማንኛውም ሰው ሙሉ ኖድ እና/ወይም የእኔ ማድረግ ይችላል.

ፑልስ

አሜሪካ

ካናዳ፣ ሞንትሪያል   Icemining 
USA Epicmine



EMEA
ጀርመን        51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - ሩሲያ/ሰሜን

 EU
ቱሪክ            Icemining

Icemining
Icemining

እስያ-ፓስፊክ

ቻይና            

ሆንግ ኮንግ       

ስንጋፖር        Icemining

የደንብ ተጣጣፊነት

የተወዳዳሪነት ተግባር

የቀረበው አዋጅ እንዲህ ሲል ይጽፋል፣ "በገንዘብ አገልግሎቶች ውስጥ ያሉት አዳዲስ ነገሮች ከ20 ዓመት በፊት ፊንሲኤን 

(የፋይናንስ ወንጀል ማስፈጸሚያ ኔትወርክ) ልዩ የመለኪያ ስልጣን ሲሰጠው ሊታበል የማይችል ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ የንግድ 

ልውውጦችን ተቀይረውና አስፋፍተው ታልፈዋል።" ይህ ድርጊት የዲጂታል ንብረቶች ሕጋዊ ለሆኑ ዓላማዎች ጥቅም ላይ 

እንደሚውሉ ቢገነዘብም "እንደ ቅጣት መሸሽ፣ አጭበርባሪዎች፣ ገንዘብ አጥቢዎች፣ እና የቤዛዌር ጥቃት ለሚፈጽሙ መጥፎ 

ተዋናዮችም ጠቃሚ ነው" ይላል።

ማዕከላዊ በሆነ የመሠረተ ልማት መዋቅር ላይ የተመኩ ድረ ገጾች ተጠቃሚዎችን ማገልገል አይችሉም። EPIC ከዚህ 

አዝማሚያ ጥቅም ማግኘት ይቻላል.

የሃዊ ፈተና

ሰኔ ውስጥ 2018, የቀድሞው የ SEC ሊቀመንበር ጄይ Clayton, Bitcoin ደህንነት አይደለም ግልጽ ነው 

"Cryptocurrencies እነዚህ ሉዓላዊ ገንዘብ ምትክ ናቸው, ዶላር, ዩሮ, የን bitcoin. ክሌተን እንዲህ ዓይነቱ ገንዘብ 

ዋስትና አይደለም" ብሏል።

EPIC በግልጽ የተዘጋጀው ለሃዊ ፈተና ተጣጣፊነት ነው, በ Crypto ደረጃ ምክር ቤት መመሪያዎች መሰረት ቃል በቃል 

ከሠንጠረዦቹ ላይ ማስመዝገብ.

https://epicenter.epic.tech/investors/


የመሠረተ ልማት ቢል / የብሮከር ፍቺ

በቀረበው ህግ መሰረት የተወሰኑ የብሎክቸይን ዓይነቶችን የሚጠቀሙ ሰዎች በብሮኬሩ ፍቺ መሠረት ፈቃድ ማግኘት 

ሊጠበቅባቸው ይችላል። የ EPIC ተጠቃሚዎች ከዚህ ነጻ ናቸው.

የጸና ተግባር

አይሰራም, EPIC ቋሚ coin እና decentralized ነው.

የመቋቋም ችሎታ

Polyphasic Proof-of-Work በየ 2 ሰዓቱ ችግርን በግለሰብ ደረጃ ያስተካክላል, ይህም አውታረ መረብ +1000% እና 

-90% ሃሽሬት ለውጦችን በቀላሉ ለማከናወን ያስችለዋል. በጊዜ ሂደት የእኛን የድረ-ገፅ የተለያዩነት መጨመር እና 

መረጋጋትን ማጎልበት እንቀጥላለን.

አስተያየት

እዚህ ላይ በተገለጸው ትንተና እና በሚከተሉት ምክንያቶች በእኔ ሙያዊ አስተያየት፣ EPIC CASH 

(“EPIC)” በ1933 በዩናይትድ ስቴትስ ሴኩሪቲስ ድንጋጌ (“ህጉ”) እንደተገለጸው ዋስትና አይደለም በ 

SEC v. Howey, 328 US 29311946 (ከዚህ በኋላ "ሃውይ"), ወይም የእሱ ዘሮች ትንተና 

"የኢንቨስትመንት ውል" ለመመስረት መስፈርቶቹን ያሟላል.

ዳራ

EPIC blockchain በአሁኑ ጊዜ በTestnet ውስጥ ከዜሮ ፕሪሚን ፍትሃዊ ማስጀመሪያ ጀነሲስ ዋና መረብ 

ጋር በጁላይ 13 2019 የታቀደ ነው። EPIC የግርጌ ግላዊነት ሰንሰለት ነው።

https://www.reddit.com/r/bitcoincashSV/comments/bmnt04/us_government_declares_every_lightning_network/


ስኬልሊቲ

የማከማቻ መስፈርቶች

የምስረታ

ግዝፈት መጠን (MB) ብሎክ ታይም (ሰከንዶች) Tx/ብሎክ Tx/ቀን Blocks/ቀን Tx/s ቀን

2 50 2000 3.4MM 1728 40 ሚያዝያ-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 ነሐሴ-22



8 30 8000 23MM 2880 267 ህዳር-22

16 25 16000 55MM 3456 640 ሰኔ-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 ነሐሴ-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 ሰኔ-28

2028 Throughput 6.4k tx/s - ሰኔ ውስጥ 2028 ውስጥ, የ EPIC Blockchain ፕሮቶኮል በየቀኑ 500+ ሚሊዮን 

ልውውጦችን ለማከናወን ይችላል, ይህም ቪዛ የአሁኑ እንቅስቃሴ ደረጃ ጋር ተመጣጣኝ ነው. በዚህ መጠን ክፍያው ወጪ ቆጣቢ 

ሆኖ ይቀጥላል, የብሎክ ድጎማ በቂ ነው እና በቂ አቅም አለ. የእኛ ግምት አብዛኞቹ ልውውጦች በመሠረቱ ነፃ (ስመ-ስም ፀረ-

spam ወጪ) እና በፍጥነት ማለፍ ያለባቸው ከፍተኛ ቅድሚያ ክፍያዎች በእያንዳንዱ ሳንቲም ማየት ይችላሉ.

እጥረት

ማዕከላዊ የሆኑ ልውውጦችን ከማስወገድ በመቆጠብ በእጥፍ እጥፍ ወጪ የማባከን ችግርን ማስወገድ ችለናል። 14 ሚሊዮን 

EPIC ብቻ ሲሆኑ ውጤታማ የሆነው BTC ትክክለኛ ቁጥር ግን ከ21 ሚሊዮን በላይ ነው ። የሳቶሺን የመጀመሪያ ንድፍ 

ንጹህ ነት ለመጠበቅ የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን.

https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/aboutvisafactsheet.pdf


ፍጥነት

ፈጣን ርእሰ አንቀሳቃሽ Sync

ዘላቂነት

ካርቦን አሉታዊ

ኢኮኖሚያዊ ነጻነት & ራስን-በራስ-ሰር

ዜሮ ኢ-ቆሻሻ እግር አሻራ

EPIC ቀደም ሲል ባሉ ሸቀጦች ሃርድዌር ላይ ይቆፈራል። እንደ ዝርጋታ ወረቀት (CPU) ወይም ጨዋታ (GPU) ላሉ 

ሌሎች ዋና ዓላማዎች ተገዝቷል። BTC ወደ ፕላኔታችን የቆሻሻ ማቆያዎች የሚገቡ እና ብክለትን የሚያባብሱ 

በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ነጠላ ተግባራትን የሚያከናውኑ ASIC ሃርድዌርን ያመነጫል።



እምነት ማነስ

አልፋ ፈሳሽ

የWhale Alerts - የ BTC ትላልቅ መያዣዎች የንግድ ልውውጥ በሚልክበት ጊዜ እንቅስቃሴያቸው እንደሚከታተል 

ያውቃሉ. ይህ "አልፋ ፈሳሽ" የተሻለ የፖርትፎሊዮ ስትራቴጂ ግንባታ እንቅፋት ሲሆን እንደ EPIC ሁሉ በመሰረታዊ ንጣፍ 

ምስጢር ሙሉ በሙሉ ይፈታል, ይህም Whale Alerts እና ምንም ሪች ሊስት የለውም.

የአካባቢ ማረጋገጫ

በጥቅሉ ሲታይ የBTC ተጠቃሚዎች ለሦስተኛው ወገን የውጪ ምንጭ ኖድ ቀዶ ሕክምና ለማድረግ ይመርጣሉ፤ ይህ ደግሞ 

ሙሉ ኖድ 380gb የዲስክ ቦታ የሚጠይቅ በመሆኑ ምክንያታዊ ነው። በአንጻሩ ደግሞ EPIC በአካባቢው በ2.2 ግራም ጠፈር 

ውስጥ ስለሚሰራ ሰዎች ኖዶችን መሥራት ይችላሉ።  ከውጭ node ጋር በሚገናኝበት ጊዜ የተበላሸ መረጃ ሊኖር ይችላል - 

እንደ እውነቱ ከሆነ ተጠቃሚው አሁን ያለውን የኢንተርኔት ሁኔታ በታማኝነት ለመወከል በኖዱ መታመን አለበት ። የEPIC 

ተጠቃሚዎች በአካባቢው ሁሉንም የንግድ ልውውጦች እውነተኝነት ያረጋገጣል እና በሶስተኛ ወገን ላይ እምነት መጣል 

አያስፈለጋቸውም.

መጠመቂያ-ደረጃ ማጣሪያ

የBTC መላኪያዎች እንደ Chainalysis ያሉ ኩባንያዎች አድራሻቸውን በጥቁር ዝርዝር ውስጥ ለመጥቀስ እንደማይወስኑ 

መተማመን አለባቸው, ምክንያቱም የንግድ ሞዴላቸው ለሳንሱር እና ለማጣራት ያለው የማዕድን ገንዳዎች የንግድ ልውውጥ 

በብሎክ ውስጥ አይጨምርም. EPIC ይህ ችግር የለውም ምክንያቱም ማዕድን ቆፋሪዎች የንግድ ልውውጦችን አድራሻ ዝርዝር 

ማየት አይችሉም.

የተበከለ ሳንቲሞች

የBTC ተቀባዮች, ክፍያ በውስጡ የሚቀበሉት ደንበኛቸውን ማመን አለባቸው, ምክንያቱም የተበከሉ ሳንቲሞች ሁልጊዜ 

እዚያ ውለው. የተበከሉ ሳንቲሞች ፈጽሞ የማይቻሉ በመሆናቸው EPIC ይህን አደራ ይሸረሽራል። ተቀባዮች የታወቁ 

የተበከሉ ሳንቲሞችን ብቻ ሳይሆን ወደፊት ሊበከሉ የሚችሉ ሳንቲሞችንጭምር መጠንቀቅ አለባቸው። BitMEX በፍትሕ 

ሚኒስቴር ክስ ሲቀርብ፣ ከእዚያ የሚመጣ ማንኛውም ገንዘብ በአንድ ጀንበር ተጠራጣሪ ሆነ። Coinbase የሩሲያ ሂሳቦችን 

ብቻ አልዘገበም, "ከሩሲያ እንቅስቃሴ ጋር ሊዛመዱ የሚችሉ አካውንቶችን" ዘግቶነበር. EPIC ተጠቃሚዎች ስለእነዚህ 

ፖለቲካዊ ልዩነቶች እራሳቸውን ማሰብ አያስፈልጋቸውም.

የBTC ተጠቃሚዎች የህዝብ ቁልፍ አድራሻቸውን በሚጋሩት ሰዎች ላይ እምነት መጣል አለባቸው, ምክንያቱም "የተበከለ 

አቧራ" ጥቃት ጋር በተያያዘ አንድ ዒላማ ለመበከል እና እንቅስቃሴውን ለማዘግየት ጥቂት የተበከለ ሳንቲም ይሰራል.

https://powerkee.substack.com/p/blockseer-introduces-bitcoin-censorship?s=r


እምነት የማይጣልበት ማመቻቸት

እንደ Zcash እና Piratechain ካሉት ቀደም ሲል ከነበሩ አቀራረቦች በተለየ መልኩ EPIC ማመቻቸት ምንም 

ዓይነት እምነት አይጠይቅም።

በየፊናው

የማዕድን ማውጫ በ112 አገሮች

አጠቃቀም

Explorer.epicmine.org:
Blockchain ቁመት 1,341,156

አማካይ የ ብሎክ ጊዜ 61.5 s

የንግድ ልውውጥ 118,799

የተገመተው ክፍያ 0.0063 EPIC

የአጠቃቀም አጠቃቀም

የእሴት ክምችት

EPIC ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ, Bitcoin ኮር በመንፈስ አነሳሽነት ያጋጠመውን የታወቀ የበረራ መንገድ ተከታትሏል. 

በመጋቢት 2020 በ EPIC ውስጥ የዋለው አንድ BTC በአሁኑ ጊዜ 129 BTC ዋጋ አለው.

https://explorer.epicmine.org/


መካከለኛ መለዋወጫ

ወጪ $2 - $81 <$.01

ፍጥነት 10 ደቂቃ 1 ደቂቃ

ፈንገስ አይ አዎ

L1 Throughput 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 Throughput 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



የማዕድን ሶፍትዌር ድጋፍ

● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

ንግድ

EPIC ነጋዴዎችን በሁለት የዴክስ አውታረ መረቦች ላይ የወያኔ እድሎችን ያቀርባል Stellar እና ViteX

Bitmart
እስከ መጋቢት 21, 2022 Bitmart ውህደት ያጠናቅቃል እና በ EPIC/USDT የንግድ ልውውጥ ማቅረብ ይጀምራል.

Stellar

https://rigamp.com/epic-cash-mining/
https://www.bitcoininsider.org/article/88119/new-srbminer-multi-miner-045-support-epic-cash-epic
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025783.0
https://xmrig.com/
https://x.vite.net/trade?symbol=EPIC-002_BTC-000


ViteX

E*DEX Atomix
በልማት ላይ

ምንም-ክፍያ, የግላዊነት መጠበቅ-መጠበቅ

ያልተቋቋመ አቶሚክ ስዋፕ

ማውረድ የሚችል ዴስክቶፕ ዴክስ

E4 BTC
E5 XMR FIRO* ZEC* * Lelantus & z-z ብቻ

E6 GRIN LTC* * MW-EB ብቻ

E7 CCX ZANO
E8 ARRR HUSH

የቀጥታ, Non-ኮዝዲያል, P2P ሰንሰለት-ሰንሰለት አቶሚክ ስዋፕ



Wallet

ዴስክቶፕ  GUI

ለ Linux, Mac , እና Windows ማግኘት ይቻላል



አዲስ ገጽታዎች

● ወደ አካባቢ አገናኝ & የርቀት ኖዶች

● የራውተር ወደቦችን መክፈት አያስፈልግም

● ቶር ላይ ልውውጥ መላክ ይችላሉ

ሞባይል



የትርጉም ታሪክ

E3 መጋቢት-2022
E2 2020
E1 ሴፕቴምበር-2019




