
EPIC �વ�નમયનું 
મા�મ E3
માઇલ�ાેન રીલીઝ ઉ� ખાતરી, 
ઉપયાેગીતા અને લાક્ષ�ણકતાઅાે માટે નવા 
માપદંડાે સુયાે�જત કરે છે

11 માચર્, 2022 
�મયામી, ફ્લાે�રડા

�ડઝાઇન લક્ષ્યાંકાે - �બટકાેઇનના ડીઅેનઅે પ્ર�ે સાચા રહેવું 

અમૂતર્

સુલભતા

અનામીપણું અને ગાેપનીયતા

અાે�ડટે�બ�લટી
ચૂકવણીના પૂરાવા

સે�રશીપ પ્ર�તકાર

કેન્દ્રીકરણ પ્ર�તરાેધ

મેટા-ડીઅેઅાે શાસન માળખું લઘુતમ અાૈ
અાૈપચા�રક વંશવેલાે
કાેપા�રેશન નથી
કાેઈ પે્રમાઈન નથી

જ�ી પ્ર�તકાર
સરનામાં વગરની રચના 
ગાેપનીય �વહારાે 
સે� ક�ડી માટે રચાયેલ 
Dandelion++

�વકેન્દ્રીકરણ



સંપૂણર્ નાે�સ
Pool સાંદ્રતા

પૂલ સ્તરના �વકેન્દ્રીકરણ માટે ભ�વ�ના પ્રયાસાે

ડેવલપર �મત્રતા
API

વાેલેટ સંદેશા�વહાર માટે API v3 (નવું)
API ઉપયાેગીતા સંવધર્ન દસ્તાવેજીકરણ 
વૃ�દ્ધ

ઉપયાેગમાં સરળતા
રદ કરી શકાય તેવા �વહાર 
પાેટા�
�વહાર �વક�ાે

Tor
Epicbox 
વપરાશકતાર્ ઇ�રફેસ

ક�ાેલ અને ફાઇલ અાઉટપુટ
TUI: ટ�મ�નલ વપરાશકતાર્ ઈ�રફેસ

અા�થ�ક સુરક્ષા

�ધાર્�ક �ક�મત માળખું
ખુ�ી પુરવઠા સાંકળ
પાે�લફે�સક પ્રૂફ-અાેફ-વકર્  મ��-અે�ાે�રધમ માઇ�ન�ગ ટે�ને ASIC ટાળે છે 
સે�-ફં�ડ�ગ ટે્રઝરી

સુગમતા

ભ�વ�-પ્રૂફ�ગ
વધારાના કાયર્ક્રમાે 
પાે�લફે�ઝક પ્રુફ-અાેફ-વકર્  
ઝલકઃ ECK કેનેરી 
નેટવકર્  �ાે�મ તૈયાર

ઉ� ખાતરી

અાેટાેમેટેડ ચકાસણી 
યુદ્ધ-ચકાસાયેલ
પ�રપ�તા
કાટ



ટેક�નકલ દેવું
સુધારેલ સુરક્ષા અને ��રતા

તકરાર �નરાકરણ
અાે��માઇઝેશન
પીઅસર્: MPSC ચેનલ અને પ્રારં�ભક હે�શેક સંદેશાઅાે સવર્ર-વાેલેટ 
ક�ુ�નકેશન
��રતા વૃ�દ્ધ
સુમેળ
�વ�ાે સુસંગતતા

જાળવણી

અપ્ર�તમતા 

�ન�ક્ષતા 

�નખાલસતા 

પરવાનગી�વહીનતા

પૂલ
અમે�રકા 
EMEA 
અે�શયા-પે�સ�ફક

�નયમનકારી સુસંગતતા
કાે�ે�સ અે�
હાેવે ટે�
ઈન્ફ્રા��ર �બલ / બ્રાેકરની �ા�ા
�ેબલ અે�

���ત�ાપકતા

માપનીયતા

અછત

ઝડપ
ઝડપી હેડર સમન્વયન

સવ�લ� પ્ર�તકાર
Dandelion++ 
I2P અને Tor



I2P
Tor

ટકાઉપણું

થ્રુપુટ

ટ્ર� �મ�નમાઇઝેશન

સવર્�ાપકતા

ઉપયાેગ

ઉપયાે�ગતા
મૂ�નાે �ાેર
�વ�નમયનું મા�મ
માઇ�ન�ગ સાૅ�વેર સપાેટર્
વેપાર

વાૅલેટ
ડે�ટાેપ GUI

સં�રણ ઇ�તહાસ

મુ� �વશેષતાઅાે
સુધારેલ પ્રદશર્ન

અાૅ��માઇઝ મુશ્કેલી અેડજ�મે� 
ગાેપનીયતા

Tor

જરૂ�રયાતાે

અાજ ેEpicenter લે� E3 રજૂ કરે છે, જ ેEPIC બ્લાેકચેન પ્રાેટાેકાેલનું ત્રીજંુ પુનરાવતર્ન છે. પ્રકાશનમાં મુ� સુ�વધા વૃ�દ્ધ 
શામેલ છે જ ે dApp �બ�રાેને પહેલાંની જમે નવીનતા લાવવામાં સક્ષમ કરે છે.

અમૂતર્
ઇલેક્ટ્રાે�નક રાેકડનું સંપૂણર્પણે પીઅર-ટુ-પીઅર વઝર્ન અાેનલાઇન ચુકવણીને નાણાકીય સં�ામાંથી પસાર થયા �વના 
અેક પક્ષથી બીજા પક્ષને સીધી માેકલવાની મંજૂરી અાપે છે. સાૈથી લાંબી શંૃ્રખલા �નયમ અને પ્રૂફ-અાેફ-વકર્  સાથે 21 
�મ�લયન �સ�ાની �બટકાેઇન �ા�ડર્ નાણાકીય ની�તને અનુસરીને, EPIC મૂળ �ડઝાઇનમાં સુધારાે કરે છે અને હાલમાં 
સામૂ�હક દ�ક લેવાનું અટકાવી રાખતી મુ� સમ�ાઅાેનું �નરાકરણ લાવે છે. 



બેઝ લેયરની ગાેપનીયતા વપરાશકતાર્અાેને બદલાે લેવા સામે રક્ષણ અાપે છે, �સ�ાને કલ�ંકત બનતા અટકાવે છે અને 
સે�રશીપ, કેન્દ્રીકરણ, જ�ી અને દેખરેખ સામે પ્ર�તકાર પૂરાે પાડે છે. અમે અેક �વહારુ �વકેિન્દ્રત ચુકવણી તંત્રની રચના 
કરી છે, જ ે�વ�સનીય, પરવાનગી �વનાની, અપ�રવતર્નીય અને વતર્માન અને ભા�વ �નયમનાે સાથે મહ�મ સુસંગત છે.

�ડઝાઇન �ેયાે

�બટકાેઇનના ડીઅેનઅે પ્ર�ે સાચા રહેવું
અાપણાં મૂ�ાેને જાળવી રાખવાં

● સે�રશીપ પ્ર�તરાેધ
● કેન્દ્રીકરણ પ્ર�તરાધે
● જ�ીનાે પ્ર�તરાેધ
● તટ�તાનાે �વ�સનીય અાધાર
● પરવાનગી વગરનીતા
● �નયમનકારી સુસંગતતા
● સવ�લ� પ્ર�તરાેધ
● �વ�ાસ લઘુતમીકરણ

સુલભતા
● EPIC સંપૂણર્ નાે�સ 100+ દેશાેમાં રહે છે.
● જરૂરી સાે�વેર (�ગથબ | અેપ �ાેર | �ે �ાેર) �વ�ભરમાં ઉપલ� છે.
● �વહારાે I2P અને Tor પર માેકલી શકાય છે.
● પાતળું, હળવું, ઝડપી અા�ક� ટે�ર જ ેમાેબાઇલ અને લાે-પાવર ઉપકરણાેને અનુકૂળ છે.

અનામીપણું અને ગાેપનીયતા
EPIC તમામ �વહારાે સંપૂણર્પણે ગાેપનીય હાેય છે, જમેાં અંધ રકમ અને સરનામાં હાેય છે. માેનેરાેમાં �ક્ર�ાેનાેટ જવેા 
અગાઉના અ�ભગમાે બ્લાેકચેનમાં ટે્રસ છાડેી દે છે જ ે���ગત �વહારાેને પછીના �ડનાેનીમાઇઝેશન માટે સંવેદનશીલ 
બનાવે છે. EPIC �વહારાે અાજ ેઅને અાવતી કાલે, ભ�વ�ની-પ્રૂફ ગાેપનીયતા પ્રદાન કરે છે.

https://medium.com/epic-cash/the-freeman-family-e3b9c3b3f166
https://github.com/epiccash
https://apps.apple.com/us/app/vite-multi-chain-wallet/id1437629486


ગુ�તા
BTC, બ્લાેકચેન પર ખ�ુા �નરીક્ષણ માટે તમામ �વહારાે �વશેની મુ� �વગતાે ઉપલ� છે. �ળ, સરનામું 
અને રકમ અા બધું જ અનઅેિન્ક્ર�ેડ છે અને બધાને હંમેશ માટે દૃશ્યમાન છે. EPIC �વહાર માટે પક્ષકારાેનું 
સરનામું, ન તાે રકમ અથવા ન તાે ભાૈગાે�લક �ાન જાહેર કરે છે.

સાવર્જ�નક અાે�ડટે�બ�લટી અને ���ગત અનામીપણું

∞ સાવર્જ�નક ખાતાવહી પર, તે જાવેું શ� છે કે દરેક બ્લાેકમાં તેમના �ક્ર�ાેગ્રા�ફક અવશેષાે - કનર્લ - ની 
હાજરીને કારણે �વહારાે થયા છે.

∞ જાે કે, ફ� માેકલનાર અને પ્રા�કતાર્ જ સાેદા �વશેની કાેઈ પણ �વગતાે તે માત્ર હકીકતથી અાગળ જાણી શકે 
છે કે તે બ�ું હતું.

∞ ચુકવણીના પુરાવા �વહારાેની તૃતીય પક્ષ અાે�ડટે�બ�લટીને સક્ષમ કરવાની સંભાવના પ્રદાન કરે 
છે.

∞ જ ેવપરાશકતાર્અાે તેમના ���ગત �વહારાેની �નરંકુશ દેખરેખને પ્રાધા� અાપે છે, તેમના માટે "વ�ટાળેલા 
EPIC" ટાેક�નાે ઉપયાેગ કરવાનાે �વક� હશે, જમે કે વાન્ચેઇન પર EONE અથવા તૃતીય પક્ષ અાેપરેટસર્ 
તરફથી �વટ / �ેલર / �બન� �ાટર્ ચેઇન પર EPIC.

CoinJoin
ઇંડાની જમે જ, જ ેઅેક વખત �ે�લ થઈ જાય છે તેને 
���ગત રીતે ફરીથી બનાવી શકાતું નથી, EPIC તમામ 
�વહારા ેદરેક બ્લાેક પછી અાપમેળે અેક�ત્રત થાય છે.

Cut-Through

કટ-થ્રુ અેકત્રીકરણ �બનજરૂરી મ�વત� ડેટા ત�ાનેે દૂર કરે છે, જ ેમાત્ર ���તમાં અં�તમ ફેરફારને પ્ર�ત�બ��બત કરે છે. જાે 
અે�લસ બાેબને માેકલે છે જ ેકેરાેલ માેકલે છે, તાે બ્લાેકચેન રા�માં ચાે�ા ફેરફારને રેકાેડર્ કરે છે: અે�લસ->કેરાેલ, અને 
બાેબની �વગતાે સંગ્ર�હત કરવાની જરૂર નથી. અા માત્ર જગ્યાની બચત જ નથી કરતું, પરંતુ ગાેપનીયતામાં પણ વધારાે કરે 
છે.



Dandelion++
Dandelion++ હળવા વજનનું અને સીધું નેટવકર્  લેયર 
સાે�ુશન છે, જનેી અાૈપચા�રક ખાતરી અાપવામાં અાવી છે. અાે
અાે�ા�રયાે (�ેમ ફેઝ)માં ઉદ્ભવતા �વહાર અાખરે કેનબેરામાં 
નીચે (ફ્લફ ફેઝ) ટચ ડાઉન (ફ્લફ ફેઝ) ટચ ડાઉન કરી શકે 
છે. Dandelion++ વપરાશકતાર્અાેને ભાૈ�તક �બટકાેઇન અે
અેટેકના ેઅનુભવ કરતા અટકાવે છે.

I2P
I2P અ ેપ્રદેશાે માટે અેક વૈક��ક ચેનલ છે �ાં ટાેર દુગર્મ છે. E2 બાદથી I2P દ્વારા EPIC ટ્રા�ેકશન મળી રહ્યા છે.

પેડેરસન પ્ર�તબદ્ધતાઅાે
પેડેરસેન પ્ર�તબદ્ધતાઅાે અે �ક્ર�ાેગ્રા�ફક અા�દમનાે અેક પ્રકાર છે જ ેવપરાશકતાર્ને પસંદ કરેલા મૂ� (અથવા પસંદ કરેલા 
�નવેદન) માટે પ્ર�તબદ્ધ થવાની મંજૂરી અાપે છે �ારે તેને અ� લાેકાે માટે છુપાવી રાખે છે, જમેાં પ્ર�તબદ્ધ મૂ� પછીથી 
જાહેર કરવાની ક્ષમતા હાેય છે.



પેડેરસેન ક�મટમે�ની વધુ �વગતવાર સમજૂતી માટે, અહ� જુઅાે.

Schnorr સહીઅાે
Taproot જમે, Schnorr હસ્તાક્ષરાે કી અેકત્રીકરણ માટે પ્રદાન કરે છે, જ ેગણતરીની પ્ર�ક્રયાઅાેમાં કાયર્ક્ષમતાને ચલાવે 
છે. �બટકાેઇન કાેરથી �વપરીત, Schnorr અે માત્ર અેક સબસેટ જ નહ�, પરંતુ �ડફાે� રીતે તમામ �વહારાે પર લાગુ પડે 
છે.

�ડ�જટલ હસ્તાક્ષરાે માટેની �ક્ર�ાેગ્રા�ફક Schnorr યાેજના �ાેઝ-પીટર Schnorr દ્વારા �ડઝાઇન કરવામાં અાવી હતી 
અને �ક્ર�ાેગ્રા�ફક હેશ ફં�નના ઉપયાેગ દ્વારા �ક્રયાપ્ર�ત�ક્રયાનું �ાન લે છે. અા જ�ટલ �વહારાનેે મંજૂરી અાપે છે 
અને વપરાશકતાર્ની ગાપેનીયતામાં ના�ધપાત્ર વધારાે કરે છે.

Tor
Tor નેટવકર્  અે અેક સુર�ક્ષત, અિેન્ક્ર�ેડ પ્રાેટાેકાેલ છે જ ેવેબ પર ડેટા 
અને સંદેશા�વહાર માટે ગાેપનીયતાની ખાતરી કરી શકે છે. અાે�નયન 
રાઉ�ટ�ગ પ્રાેજ�ે માટે ટંૂકમાં, �સ�મ અાઇપી અેડે્રસ, અાેનલાઇન ડેટા 
અને બ્રાઉ�ઝ�ગ ઇ�તહાસને છુપાવવા માટે સ્તરવાળી નાે�સની શ્રેણીનાે 
ઉપયાેગ કરે છે.

E3 સીઅેલઅાઇ (CLI) વાેલેટની અંદરથી સીધા જ ટાેર પર �વહારાે કરવાની ક્ષમતા લાવે છે, જ ેસવ�લ� પ્ર�તરાેધમાં 
સુધારા ેકરે છે.

zkPoK
જ્ઞાનના શૂ�-જ્ઞાન પુરાવાના �નણાર્યક લક્ષણમાં સામેલ છે કે બંને પક્ષાે સા�બત થયેલી મા�હતીની સામગ્રીથી અજાણ 
રહીને મા�હતીના ભાગની સ�ાઈની ચકાસણી કરી શકે છે.

મૂળભૂત �સદ્ધાંતને સરળ રીતે સમજાવવામાં અા�ાે છે: જાે અે�લસ પાસે કેટલીક ગુ� મા�હતી હાેય, જમે કે �તજાેરી ખાેલવા 
માટેનું સંયાેજન, અને બાેબે ખાતરી કરવી જાેઈઅ ેકે તેની પાસે અા મા�હતી છે કે નહ� તે પાેતે મા�હતી મેળ�ા �વના, તાે અે
અે�લસ બાેબને સંયાેજન જાેયા �વના �તજાેરી ખાેલશે, અને પછી તેને ફરીથી બંધ કરશે.

https://asecuritysite.com/public/ped.pdf


અાે�ડટે�બ�લટી

ચૂકવણીના પૂરાવા
ચુકવણીના પૂરાવાઅાે ચુકવણીકારાનેે �વહાર પ્ર�ક્રયાના ભાગ રૂપે ભંડાળેની પ્રા�� સા�બત કરવા માટે ચુકવણીકારાનેે 
જરૂરી બનાવવા માટે સક્ષમ કરે છે. �ારબાદ ચૂકવનારાઅાે અા "પુરાવાઅા"ે નાે ઉપયાેગ ચુકવણીના �વવાદાેને હલ કરવા 
અને તેઅાઅેે યાેગ્ય ચુકવણી કરનારને ભંડાેળ માેક�ું છે તે સા�બત કરવા માટે કરી શકે છે.

સે�રશીપ પ્ર�તકાર
સાચાે નાકામાટેાે �વત�રત સવર્સંમ�તઃ 100% કામનાે પુરાવાે, કાેઈ ખાસ ના�ેસ નહ�, સાૈથી લાંબી સાંકળનાે �નયમ

ફાઇલ ટ્રા�ફર પદ્ધ�ત દ્વારા ઠંડા વાેલેટથી ઠંડા વાેલેટમાં અાફેલાઇન �વહારાે માેકલી શકે છે.

સ�ેરશીપ રે�ઝ�� શુ ંછે?

1. નેટવકર્  પાેતે જ બંધ કરી શકાતું નથી.
2. નેટવકર્  પર કાેઈ પણ ���ગત વપરાશકતાર્ની પ્રવૃ�� બંધ કરી શકાતી નથી

કેવી રીતે EPIC સે�રશીપ સામે વપરાશકતાર્અાેનાે બચાવ કરે છે - �બટકાઇેન કાેર સાથેની તુલના

ક�ડી



ક�ાેક્રડયન BTC વપરાશકતાર્અાે મુ��ે તૃતીય પક્ષાેને 
તેમની સંપ��ને ક�ડીમાં રાખવાની મંજ ૂરી અાપવાનું પસંદ 
કરે છ.ે જેા ક�ાેક્રડયનને ક ંઈ પણ થાય, તાે સંપ�� સાથે 
ચેડા થઈ શક ેછ.ે

EPIC વપરાશકતાર્અાે સામા� રીતે તેમના પાેતાના 
�સ�ાઅાેને �ા�નક રીતે ક�ડીમાં રાખે છે

કાનૂની ગૂંચવણાે

ભૂતપૂવર્ પાે� ફ�ેાે - પૂવવર્ત� રીતે લાગુ કરવામાં 
અાવેલા બદલાતા કાયદાઅાે અગાઉની કાનૂની 
પ્રવૃ��અાેને ગુના�હત બનાવવા માટે બ્લાેકચેન ડેટાનાે 
ઉપયાેગ કરે છ.ે અાજ ેકરવામાં અાવેલી �ક્રયાઅાે 
દાયકાઅાે પછી ભૂ�તયા પર પાછા અાવી શક ેછ.ે

�ક્ર�ાેગ્રા�ફક અવશેષાે �સવાય બ્લાેકચેનમાં કાેઈ કાયમી 
�નશાની બાકી નથી જ ે�વહારાે અથવા તેમના પક્ષકારાે 
�વશે કાેઈ મા�હતી જાહેર કરતી નથી.

યુટીઅે�અાે (UTXO) મુકદ્દમાે - ���ગત સરનામાંઅાેને 
કાનૂની કાયવાર્હીમાં નામ અાપવામાં અાવી શક ેછ,ે જ ે�ાે�મ�ગ-
અાધા�રત ઉદ્યાેગને "કાેગળા કરવાના સમયગાળા" સાથે અાની 
સામે રક્ષણ અાપવાનાે પ્રયાસ કરવા માટે જ� અાપે છ.ે

EPIC અા સંપણૂર્પણે �બનજરૂરી છે, કારણ કે તમામ 
�સ�ાઅાે ફંગ�સબલ અને અદલાબદલી કરી શકાય 
તેવા છે.

નેટવકર્

ઇ�રનેટ અે�ેસ ટ્રા�ે�ન સાઇન કરવા 
માટે ઇ�રનેટ કને�નનાે અે�ેસ જરૂરી છે

�વહારાે પર અાેફલાઈન હસ્તાક્ષર કરી શકાય છે

�બટકાઇેન કાેર ટ્રા�ફકને અવરાે�ધત અને 
જીઅાેફેન્સ્ડ કરી શકાય છે.

EPIC વપરાશકતાર્અાેને તેમના �ાનના અાધારે 
પ્ર�તબં�ધત કરી શકાતા નથી કારણ કે તેઅાે Tor અને 
I2P પર �વહારાે માેકલી શકે છે અને

અાેફ ચેન બદલાે

બ�ક અેકાઉ� જ�ી - કને�ેડય� ક ેજમેણે BTC 
ઉપયાેગ કરીને ટ્રકસન� દાન અા�ું હતું, તેઅાેઅે તેમના 
બ�ક ખાતાઅાેની અે�ેસ ગુમાવી દીધી હતી.

EPIC વપરાશકતાર્અાેને અાનાથી સુર�ક્ષત કરે છે, 
કારણ કે �વહાર સરનામાંઅાે અને રકમ બાહ્ય પક્ષાે 
માટે અદૃશ્ય છે.

પૂલ

https://bitcoinmagazine.com/culture/alleged-bitcoin-mixer-operator-arrested
https://www.geocomply.com/resources/blog/how-crypto-exchanges-can-slash-regulatory-risk-with-geofencing-software/


BTC માઇ�ન�ગ પૂલ સરનામાના અાધારે 
�વહારાેને �ફ�ર કરવામાં સક્ષમ છે.

EPIC માં અા અશ� છે

કલં�કત �સ�ા

પ્ર�તબંધાે
OFAC SDN સૂ�ચમાં ચાે�સ સરનામાંનાે સમાવેશ થાય 
છે. અા સરનામાંઅા ેસાથે �વહાર કરનાર કાઈેપણ 
��� અે�પાેઝરનાે સામનાે કરે છે.

EPIC પાસે કાેઈ સરનામાં નથી. તમામ �વહારાે સીધા 
વાેલેટ-વાેલેટ છે.

�મ�ર પાકીટ
Binance સમાૈરાઈ અને વસાબી જવેા �મ�ર વાૅલેટના 
�વહારાેને અવરાેધે છે. TradeOgre ના 
વપરાશકતાર્અાે શાેધે છે કે તેમની BTC થાપણા ે�ારે 
Bitbuy જવેા કેન્દ્રીયકૃત અે�ચને્જાેમાં જમા કરવામાં 
અાવે છે �ારે નકારી કાઢવામાં અાવે છે.

બધા EPIC �સ�ાઅાે ફંગીબલ છે, જ ેતેના �ાેત પર 
દૂ�ષત �સ�ાઅાેની ઘટનાને દૂર કરે છે.

કેન્દ્રીકરણ પ્ર�તકાર

Meta-DAO ગવનર્� માળખું
DAO ગવનર્� બ્લાેકચેન-અાધા�રત નેટવ�ર્ માટે કાેપા�રેટ ગવનર્� કરતાં ��પણે સારંુ છે. DAOs પાેતે જ 
રાજની�તના �વવાદા�દ મદુ્દા બની શકે છે, ખાસ કરીને �ાં પૈસાની �ચ�તા હાેય, (અથવા હુમલાે વે�ર પણ) જનેા કારણે 
અમે ECR ની રચના કરી છે.
Meta-DAO અથવા “DAO of DAO”.

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


સ�કડાે યાેગદાનકતાર્અાે * સ�કડાે ચેટ જૂથાે = અેક �વત�રત બળ. ગ્રાસરૂટ પહેલાે �વ��ત રીતે ઉભરી અાવે છે, જનેા 
પ�રણામે અનુકૂલનશીલ સે�ુલર માળખું બને છે.

�ૂનતમ અાૈપચા�રક વંશવેલાે
કેન્દ્રીકરણ પ્ર�તકાર અે કેચફે્રઝ કરતાં વધુ છે, તે જીવનનાે અેક માગર્ છે.

કાેપા�રેશન નથી
ડઝનેક અથવા સ�કડાે પગારદાર કમર્ચારીઅાે સાથેના બ્લાકેચેન �ાટર્અપ્સ �ાભા�વક રીતે તેમના પાેતાના �હતાેનું �ાન 
રાખે છે, જ ેઅ� �હ�ેદારાે સાથે સંભ�વત ગેરસંકલન તરફ દાેરી જાય છે. EPIC, શુદ્ધ પ્રાેટાેકાેલ તરીકે, દરેકને સમાન 
ધાેરણે મૂકે છે.

પણ પાસ
�ારે અાતં�રક અને પ્રારં�ભક �ેલ નેટવકર્  પર પ્રભુ� ધરાવે છે, �ારે તે શાસન સમ�ાઅાે તરફ દાેરી શકે છે, જમે કે 
ઇથે�રયમ હાડર્ ફાેકર્માં જાવેા મળે છે.



જ�ી પ્ર�તકાર

સરનામાં વગરની રચના
કેનેડામાં દાતાઅાેઅ ેતાજતેરમાં શાેધી કાઢંુ્ય હતું કે ચેઇન પર $50ની �ક�મતના સવ�લ� �સ�ા માેકલવાથી અાેફ-ચેઇન 
પ�રણામાે અાવી શકે છે, જમે કે બ�ક ખાતાઅાે અને ભાૈ�તક અ�યામતાે પણ જ� કરવામાં અાવી છે.

ગાેપનીય �વહારાે
ઘા�ઘાટીયા પડાેશીઅા ેઅને જુલમી શાસન પ્રવૃ�� માટે વાેલેટ સંતુલનનું �નરીક્ષણ કરી શકતા નથી. EPIC �ક્ર�ાેકર�ીને 
દરેક માટે વાપરવા માટે સલામત બનાવે છે.

Dandelion++
�બટકાેઇન કાેર જવેા સવ�લ� �સ�ાઅાે ટ્રા�ે�ન કરતી વખતે અાઇપી અેડે્રસ જાહેર કરીને તેમના વપરાશકતાર્અાેને 
જાેખમમાં મૂકે છે. Dandelion++ વપરાશકતાર્અાેને તેમનું �ાન લીક ન કરીને સુર�ક્ષત રહેવાની મંજૂરી અાપે છે.

સે� ક�ડી માટે રચાયેલ
કાે�રયાના વપરાશકતાર્અાે કે જમેની સરકાર માને છે કે તેઅાે કર ચૂકવવાનું માને છે, તેમના વાલેે�સ ખાલી થઈ ગયા છે. 
EPIC વપરાશકતાર્અા ેસામા� રીતે તેમની પાતેાની ચાવીઅાેની ક�ડી જાળવી રાખે છે, જ ેમન�ી જ�ી સામે રક્ષણ અાપે 
છે.

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


�વકેન્દ્રીકરણ

સંપૂણર્ નાે�સ

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

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


પૂલ અેકાગ્રતા
પ્રથમ નજરમાં, Icemining.ca તરફથી અાવતા હેશરેટના ે>51% �હ�ાે �ચ�તાનાે �વષય છે, જાે કે અા અેકલ 
અાંકડા અાખી વાતાર્ કહેતા નથી:

● પાેલીફે�સક પ્રૂફ-અાફે-વકર્  (ફીજાેડા મ�ી-અ�ેાે) માટે હુમલાખાેરને 51% ની કમા� કરવાની જરૂર છે
● 26% લાકેાે પૂલની બહાર ખાણકામ કરે છે, જ ેહુમલાની ���તમાં વધારાની સુરક્ષા પૂરી પાડે છે.

જ ેનેટવકર્  માત્ર 2 વષર્ જૂનું છે, તેના માટે પહેલેથી જ બજારની માંગ દ્વારા સંચા�લત 4 અાેગ��નકલી-જનરેટેડ પૂ� હાેવું 
અસાધારણ છે. અમારંુ માનવું છે કે અબજાે સંપૂણર્ ગાંઠાેના અમારા દ્ર��કાેણને ટેકા ેઅાપવા માટે, જમેાંના માેટા ભાગના 
ખાણકામ કરી રહ્યા છે, અમને વધુ પડતા કેન્દ્રીકૃત ન બને તે માટે હજારાે પૂલની જરૂર પડશે. અા માટે, અમે અા મુદ્દા પર 
2019 થી ના�ધપાત્ર સંશાેધન અને �વકાસ સંસાધનાેનું રાેકાણ કયુ� છે, જથેી અંતગર્ત અવરાેધાેને દૂર કરી શકાય, જ ેહાલમાં 
લાેકાેને સરળતાથી તેમના પાતેાના પૂલને ��ન અપ કરતા અટકાવે છે.

પૂલ સ્તરના �વકેન્દ્રીકરણ માટે ભ�વ�ના પ્રયાસાે
● ઉદ્યાેગસાહ�સકાે અને માટેા પાયે ખા�ણયાઅાેને તેમના પાેતાના પૂલને અાેપરેટ કરવા માટે પ્રાે�ા�હત કરવાનું

ચાલુ રાખાે

● ગીથબ પર DIY FOSS પુલ સાે�વેર ઉપલ� છે



● અકંેદર Epicenter ઇકા�ેસ�મમાં �ે�ક�ગ અને અ� પ્રકારના ના�ેસ સાથે PoW પૂલનું ટાઇ-ઇન

ડેવલપર �મત્રતા

API

વાેલેટ સંદેશા�વહાર માટે API v3 (નવું)

API ઉપયાેગીતા ઉ�તીકરણ

દસ્તાવેજીકરણ ઉ�તીકરણ
E3 દસ્તાવજેીકરણની અમારી હાલની લાઇબ્રેરીમાં સુધારાે કરે છે, જ ે�બ�રાેને વધુ ઝડપથી બજારમાં અાવવા માટે સક્ષમ 
બનાવે છે.

ઉપયાેગમાં સરળતા

રદ કરી શકાય તેવા �વહારાે
પિબ્લક કી અેડે્રસ અાધા�રત �ક્ર�ાેકર�ીથી �વપરીત, �મ�લ�વ�લમાં �સ�ા ગુમાવવા અશ� છે. જાે હજુ સુધી અા
અાખરી અાેપ ન અપાયાે હાેય તાે ભૂલમાં માેકલેલા �વહારાે રદ થઈ શકે છે.

પાેટા�
E2માં ટ્રા�ે�ન માેકલવા માટે રાઉટર પાેટર્ ખાેલવા જરૂરી હતા. E3 ટાેરને સંક�લત કરે છે જથેી અા હવે જરૂરી ન રહે.

ખાણકામ

ખાણકામને વધુ સુલભ અને સરળ બનાવવા માટે ના�ધપાત્ર સંસાધનાેનું રાેકાણ કરવામાં અા�ું છે. બ્લેકટીગર દ્વારા ઇઝી-
માઇનર 2.0 અને અાેટાેકાે��ગરેશન દ્વારા �વ�શ� ઉદાહરણાે Epicmine.org



ટ્રા�ે�ન �વક�ાે

Tor
ટાેર અેકીકરણ રાઉટર પાેટર્ ખાેલવાની અથવા https અેડે્રસને અે�પાેઝ કયાર્ �વના ઇ�રે��વ �વહારાેની સુ�વધા 
અાપે છે. અના�મકતા પ�રણામે સુધરે છે.

EpicPay.me
EpicPay.me ઉકેલવા માટે અસુમેળ નાેન-ઇ�રે��વ મેસેજ હે��લ�ગ માટે પરવાનગી અાપે છે �બન-અરસપરસ 
�વહારા,ે કેિન્દ્રય રીતે હાેવા છતાં. અા સેવાના ભા�વ સં�રણાે ઈન્ફ્રા��રને વધુ �વકેિન્દ્રત અને સખત બનાવશે. 

વપરાશકતાર્ ઈ�રફેસ

ક�ાેલ અને ફાઇલ અાઉટપુટ
#18 ફાઈલ અને ક�ાલે અાઉટપુટ અને ��નઅપનું �વભાજન

TUI: ટ�મ�નલ યુઝર ઇ�રફેસ
#13 ટ�મ�નલ યુઝર ઈ�રફેસ: યાદીઅાે �ાેલ કરી શકાય છે
#14 ટ�મ�નલ યુઝર ઈ�રફેસ: લાેગ �ુનાે પ�રચય અાપાે
#15 ટ�મ�નલ યુઝર ઇ�રફેસ: ��રતા અને ઉપયાે�ગતા પર સામા� સુધારાઅાે



અા�થ�ક સુરક્ષા

�ધાર્�ક ખચર્ માળખું
�બટકાેઇન કાેર ઇકાે�સ�મને નેટવકર્ની સતત સુરક્ષાને ટેકાે અાપવા માટે $10+ �બ�લયનના મૂડી ખચર્ની જરૂર હતી. 
EPIC અા સંપૂણર્પણે �બનજરૂરી છે, જ ેપહેલેથી અિસ્ત�માં રહેલા કાેમાે�ડટી હાડર્વેર પર ચાલે છે.

ખુ�ી પુરવઠા સાંકળ

AMD
Revenue: $15b

ના RandomX
ProgPow

Apple
Revenue: $365b

ના M1: RandomX & ProgPow

ARM
Revenue: $2b

ના RandomARM

Bitmain
Revenue: $2b

હા ના

Intel
Revenue: $79b

હા RandomX

MicroBT
Revenue: $1b

હા ના

Nvidia
Revenue: $24b

ના ProgPow



$82b $483b

પાે�લફે�સક પ્રૂફ-અાેફ-વકર્  મ��-અે�ાે�રધમ માઇ�ન�ગ ટે�ને ASIC ટાળે છે
�બટકાેઇન કાેરના વપરાશકતાર્અાેઅ ે2021 માં ખાણકામ ફી પર $1+ �બ�લયન ખચર્ કયાર્ હતા.

સે�-ફં�ડ�ગ ટે્રઝરી

સુગમતા
વધારાના ઉપયાેગના કેસાેને સમાવવા માટે �વસ્તૃત કરી શકાય છે. ભ�વ�ના સં�રણાેમાં મ��-અેસેટ ક્ષમતા અને 
વધારાના અે�ાે�રધ� શામેલ હશે.

મ�ી-અેસેટ
ભ�વ�ના સં�રણાે, બહુ�વધ ટાેકન પ્રકારાે, ફં�ગબલ અથવા નાેન-ફં�ગબલના �નમાર્ણને મંજૂરી અાપશે, જ ેસાંકળની 
મૂળ અ�યામત $EPIC સાથે EPIC સાંકળ પર વેપાર કરી શકાય છે. અા વૈક��ક સંપ��ને �મ�લ�વ�લના સંપૂણર્ 
રક્ષણ સાથે વેપાર કરવાની મંજૂરી અાપે છે.

અા અ�ભગમ Epic મૂળ �સ�ાની સાથે, �ાટર્ કાને્ટ્રા�ના અાેવરહેડ �વના, ERC20 ટાેક� જવેી જ કાયર્ક્ષમતા પૂરી પાડે 
છે. ક�મ ટાેકનને ટેકાે અાપવા માટે �મ�લ�વ�લનાે ઉપયાેગ કરીને, અમે પ્રથમ વખત ટાેકન બ્રહ્માંડમાં સાચી ફૂગને 
�વસ્તૃત કરીઅે છીઅે.

ઇશ્યુઅસર્ ખાસ �વહારાે માટે સંપણૂર્ ગાેપનીયતા પ્રદાન કરતી વખતે પ�રભ્રમણમાં સંપ��ની કુલ સં�ા �વશે પારદ�શ�તા 
પ્રદાન કરી શકે છે. અ�યામતાેનું સુર�ક્ષત અને �ુમ્બ્લી અાેન-ચેઇન રીતે અાદાન-પ્રદાન કરી શકાય છે, જ ે���ગત 
�વહારા ેમાટે �મ�લ�વ�લ ગેરંટીના સંપૂણર્ સેટને જાળવી રાખીને �ક�મતની શાેધ અને બજારને મંજૂરી અાપે છે.



ક�મ ટાેક� ઉમેરવાથી �મ�લ�વ�લની શ��ને નવા ઉપયાેગના કેસાેની અાકષર્ક શ્રેણીમાં લાભ મળે છે. �ડ�જટલ 
ડાઉનલાે�સ, વારંવાર ફ્લાયર માઇ�, માેબાઇલ �મ�ન�સ, પા�ક�ગ �ટ�કટ અે ઉપયાેગના �ક�ાઅાેના ઉદાહરણાે છે જનેાે 
ફાયદાે થઈ શકે છે.

અલગાે�રધમાે

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

ERC20-Style
અેસેટ પ્રકારાે
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

�વહાર બંધારણાે
E3 માં, �વહારાે ઇ�રે��વ હાેય છે અને તેમાં 3 પગલાંની જરૂર પડે છે. પ્રાેટાેકાેલના ભ�વ�ના સં�રણાે 2-�ેપ અને 
1-પગલાના �વહારાે માટે મંજૂરી અાપશે, સંકલન અાવશ્યકતાઅાનેે ઘટાડશે અને લાગુ ઉપયાેગના કેસાનેી શ્રેણીને 
�વસ્તૃત કરશે.

ભ�વ�માં અમે રૂબરૂ લેવડ-દેવડ માટે વધેલી સહાયતા પ્રદાન કરવા ઇ�ીઅ ેછીઅેઃ

● અાે�ડયા ે�વહાર
● બ્�ુટુથ ટ્રા�ે��
● QR કાેડ �વહારાે

પ�રવહન સ્તર
કાેડબેઝમાં ડેટા ટ્રા�પાેટર્ને માેડ્યુલર બનાવીને, થડર્-પાટ� ફાળાે અાપનારાઅા ેસરળતાથી નવી ચેનલા ેઉમેરી શકે છે, 
પ્રયાેગમાં મદદ કરી શકે છે અને સે�રશીપનાે ઝડપી પ્ર�તસાદ પણ અાપી શકે છે.



ભ�વ�-પૂ્રફ�ગ

વધારાના કાયર્ક્રમાે
TPU-�વ�શ� અે�ાે�રધ�નું સંકલન કામના પુરાવાને ઉપયાેગી બનાવવાની સંભાવના પૂરી પાડે છે અને EPIC મશીન 
લ�ન�ગ અેિન્જનમાં ફેરવે છે.

પાે�લફે�ઝક પ્રુફ-અાેફ-વકર્
સમાધાન કરાયેલા અે�ાે�રધ� બહુ અાેછી �ચ�તાનાે �વષય છે કારણ કે EPIC માેડ્યુલર �ડઝાઇન ફ્લાય પર હાેટ-
�ે�પ�ગ અે�ાે�રધ� માટે મંજૂરી અાપે છે.

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

ઝલક: ECK કેનેરી નેટવકર્
ECK - Google Docs

�ાે�મ તૈયાર
2019 થી હાથ ધરવામાં અાવેલા સંશાેધન પ્રય�ાે પુ�� કરે છે કે ��ડર્ જાળી અે�ાે�રધ� સુસંગત છે.

ઉ� ખાતરી

અાેટામેેટેડ ચકાસણી
E3 અમને �ચા�લત પરીક્ષણ ઇન્ફ્રા��રમાં રાેકાણ કરવાની તક અાપી છે જ ેભ�વ�ના પ્રકાશનને વધુ ઝડપથી અાગળ 
વધારવાની અમારી ક્ષમતામાં સુધારાે કરશે.

યુદ્ધ-ચકાસાયેલ
અાપણા "ર��ાવની ધારને બદલે અાગળ વધવાના" અ�ભગમના ભાગરૂપે, અમે અા ફેરફારાેને બાકીના ર�-
�મ�લેઇ�લ ઇકાે�સ�મની અંદરથી ખ�ચવામાં ખૂબ જ અારામદાયક અનુભવીઅે છીઅે, કારણ કે તે પૂરતા સમય માટે 
અ� નેટવ�ર્માં ઉ�ાદનમાં કાયર્રત છે.

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


પ�રપ�તા
અાયાતી કાેડ 12+ મ�હનાથી ઉ�ાદનમાં ચાલી રહ્યાે છે, જમેાં અ� પ્રાેજકે્�સમાં કાેઈ ઘટના બની નથી.

કાટ
અમે તેના મેમરી સે�ી પ્રાેપટ�ઝ માટે ર�ની પસંદગી કરી હતી, જ ેપ્રાેગ્રામર અેરરના અવકાશને મયાર્�દત કરે છે.

ટેક�નકલ દેવું

સુધારેલ સુરક્ષા અને ��રતા
ક્ષ�ત #6 7 8

તકરાર �નરાકરણ
ક્ષ�ત #20

અાે��માઇઝેશન
#11 વધુ સારંુ અાઉટપુટ હે��લ�ગ PMMR અને Chain DB અનુક્રમ�ણકામાં મુશ્કેલી અેડજ�મે�ને શ્ર�ે બનાવાે

પીઅસર્: @MPSC ચેનલ અને પ્રારં�ભક હે�શેક સંદેશાઅાે
ક્ષ�ત #10

સવર્ર-વાેલેટ સંદેશા�વહાર
ક્ષ�ત#22

��રતા વૃ�દ્ધ
ક્ષ�ત #12

સુમેળ
ક્ષ�ત #21

�વ�ાે સુસંગતતા
ક્ષ�ત #23



જાળવણી
#5 ધ હાડર્ફાેકર્  (HF2) CuckarooM29 PoW ફેરફારાે રજૂ કરે છે

#6 નવું હેડર સં�રણ 7

#7 બેટર હેડર વઝર્ન ��ચ

#9 અેકીકૃત �ગ્રન 3.0.0 કાેડબેઝ

અપ�રવતર્નક્ષમતા
સમુદાયના સ� ઇઝલાે દ્વારા �ટ�ણી:

�ક્ર�ાેમાં ઘણી બધી ખરેખર મહ�પૂણર્ �વચારધારાઅાે છે. �તંત્રતા, �તંત્રતા, ગાેપનીયતા, �વકેિન્દ્રત, �વ�ાસહીન, 
અપ�રવતર્નીયતા અને અ� ઘણા શ�ાેનાે ઉપયાેગ ઘણીવાર �ાઇટપેપસર્માં સમુદાય દ્વારા વહ� ચાયેલી મૂળભૂત 
મા�તાઅાેના દસ્તાવેજીકરણ માટે કરવામાં અાવે છે. જમે જમે સમય પસાર થતાે જાય છે તેમ તેમ અા પાયાના �સદ્ધાંતાેની 
કસાેટી થાય છે અને ���ત�ાપકતાનું મૂ�ાંકન કરી શકાય છે.  અેક �સ�ાે કે જ ેસવર્�ાપક અને �વકેિન્દ્રત @CPU 
અને @GPU ઘટકાે દ્વારા ખાણકામ કરી શકાય તેવા કામના પુરાવા તરીકે શરૂ થાય છે તે @ASICs કેિન્દ્રય સંગ્રહખાેરી તરફ 
વળે છે. �વકેિન્દ્રત કાયર્નાે પુરાવાે, �હ�ાના કેિન્દ્રય પુરાવાને માગર્ અાપે છે. દેખીતી રીતે જ ટે્રડઅાેફ છે. નેટવકર્  સુર�ક્ષત 
કરવા બદલ અ�ભનંદન. પણ કઈ �ક�મતે? �વકેન્દ્રીકરણમાં મા�તાનાે પાયાે જ માેટા ભાગના �ાઇટપેપસર્માં જ ેઉદે્દશ હતાે તે 
જ રીતે સામા� ���ને લાભ પહા�ચાડવાને બદલે કાપેા�રેટ �હતાેને વેચી દેવામાં અાવે છે. ચાે�સપણે, �સ�ાે હજી પણ 
�ફયાટની તુલનામાં પ્રમાણમાં �વકેિન્દ્રત હાેઈ શકે છે પરંતુ મૂળભૂત મૂ�ના અાધારસ્તંભ સાથે ચેડા કરવામાં અાવે છે અને 
સમુદાયાે દ્વારા ટેકાે અાપવામાં અાવે છે તેવા વધુ સારા �વક�ાે છે જઅેાે હજી પણ કાળજી લે છે. જ ેલાંબા ગાળે વધુ 
���ત�ાપક હશે? �સ�ાે કે જ ેવહ� ચાયેલા સમુદાય મૂ�ાે અથવા કાેપા�રેટ ઉદ્યાેગને વેચે છે તે �સ�ા ેમાટે સાચાે છે? 
જવાબ �� છે. �ક્ર�ાેને પ્રથમ �ાને શું અથર્પૂણર્ બનાવે છે અને તે તે લાેકાે છે જ ેઅાપણા સમુદાયાેમાં ભાગ લે છે. તાે અા 
બધાને અપ�રવતર્નીયતા સાથે શું લેવાદેવા છે?

ઠીક છે, �વકેન્દ્રીકરણ માટે અાપેલું ઉદાહરણ અપ�રવતર્નીયતા સાથે સુસંગત છે. ઉદાહરણ કેપ્ચર કરે છે કે કેવી રીતે 
સમુદાયના મુ� મૂ�ામેાંથી �વચલન અ ેસમાધાનકારી અપ�રવતર્નશીલતા જવેું જ છે.  "શું કાડે કાયદાે છે?" તે અા રીતે 
ઝઘડાખાેર રીતે પૂછવામાં અાવેલા પ્ર�ના મૂળ સુધી પહા�ચે છે. સરળ શ�ામેાં કહીઅે તાે, હા, �સવાય કે �ારે તે ન હાેય. 
�ાઇટપેપસર્માં દસ્તાવેજીકરણ કયાર્ મુજબ સમુદાયના મુ� મૂ�ા ેકાયદા તરીકે અથર્ઘટન કરવું જાઈેઅે તેની ખૂબ નજીક 
છે. EPIC મૂ� અાેવરફ્લાેની ઘટના �ારે સંઘષર્ હાેય �ારે મૂળભૂત �સદ્ધાંતાે પ્ર�ેની અમારી પ્ર�તબદ્ધતા દશાર્વે છે.



�ન�ક્ષતા

સમુદાય સંચા�લત
�ારે ખાણકામની ટકાવારીની પુનઃફાળવણી કરવી કે નહ�, અથવા વે�ુ અાેવરફ્લાનેી ઘટનાથી થયેલા નુકસાનને કેવી 
રીતે સામા�જક �રૂપ અાપવું જવેા પડકારાેનાે સામનાે કરવાે પડે છે, �ારે અાપણે વધુ મજબૂત બનીઅે છીઅે.

DAO-ભંડાેળ પૂરંુ પાડેલ
બધી �વકાસકતાર્ ફી Epicenter DAO ટે્રઝરીને મળે છે અને તે કાેઈના માટે નફાનું કેન્દ્ર નથી.

સ્તરીય રમતનું કે્ષત્ર
તેમાં સામેલ દરેકને �સ�ાઅાે હસ્તગત કરવાની સમાન તક મળી છે, પછી ભલે તે ખાણકામ દ્વારા હાેય કે ખ�ુા બજારમાં 
ખરીદી દ્વારા.

કાેઈ પ્રેમાઈન નથી

EPIC મેળાે 2 સ�ે�ર, 2019 ના રાેજ શૂ�ના ઉ��� પુરવઠા સાથે શરૂ થયાે.Openness

EPIC 100% GPL V3 લાઇસ� પ્રા� છે. કાેઈપણ ��� ગીથબ દ્વારા પુલ �વનંતી સબ�મટ કરી શકે છે.

અનુમ�તહીનતા
EPIC અ ેપરવાનગી �વનાનાે પ્રાેટાેકાેલ છે. કાઈેપણ સંપૂણર્ નાેડ અને/અથવા ખાણ ચલાવી શકે છે.

પૂલ

અમે�રકા

કેનેડા, માેન્ટ્રીયલ Icemining USA 
Epicmine



EMEA
જમર્ની 51 પૂલ Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - ર�શયા/ઉ�ર
EU
Turkey Icemining

Icemining
Icemining

અે�શયા-
પે�સ�ફક
ચીન
હા�ગ કા�ગ
�સ�ગાપાેર

Icemining

�નયમનકારી સુસંગતતા

કાે�ે�સ અે�

સૂ�ચત અ�ધ�નયમ લખે છે, "નાણાકીય સેવાઅાેમાં નવીનતાઅાેઅે ક્રાેસ-બાેડર્ર �વહારાેની પદ્ધ�તઅાેમાં પ�રવતર્ન અને 
�વસ્તરણ કયુ� છે જનેી ક�ના 20 વષર્ પહેલાં �ારે FinCEN (ફાઇના��યલ ક્રાઇ� અે�ાેસર્મે� નેટવકર્ )ને તેની 
�વશેષ-મેઝસર્ અાેથાે�રટી અાપવામાં અાવી હતી �ારે કરવામાં અાવી ન હતી." અા અ�ધ�નયમ અાેળખે છે કે �ડ�જટલ 
અ�યામતાેનાે ઉપયાેગ કાયદેસરના હેતુઅાે માટે થાય છે, પરંતુ કહે છે કે તે "પ્ર�તબંધીઅાે, છેતર�પ�ડી કરનારાઅાે, મની 
લાે�રસર્ અને રે�મવેર હુમલા કરનારાઅાે જવેા ખરાબ અ�ભનેતાઅાે માટે પણ વરદાન છે."

નેટવકર્  કે જ ેકેન્દ્રીયકૃત ઈન્ફ્રા��ર પર અાધાર રાખે છે તે વપરાશકતાર્અાેને સેવા અાપવા માટે વધુને વધુ અસમથર્ 
બનશે. EPIC અા વલણથી લાભ મેળવશે.

હાેવી ચકાસણી
જૂન 2018 માં, અેસઇસીના ભૂતપૂવર્ અ�ક્ષ, જય �ેટને ��તા કરી હતી કે �બટકાેઇન અે સુરક્ષા નથી: "�ક્ર�ાેકર�ી: 
અા સાવર્ભાૈમ ચલણાેની બદલી છે, ડાેલરને બદલે છે, EPIC ��પણે હાેવી ટે� સુસંગતતા માટે �ડઝાઇન કરવામાં અાવી 
છે, �ક્ર�ાે રે�ટ�ગ કાઉ��લની માગર્દ�શ�કા અનુસાર ચાટર્માંથી શા��ક �ારે કરે છે.યુરાે, યેન �વથ �બટકાેઇન. તે પ્રકારનું 
ચલણ અે સુરક્ષા નથી, "�ેટને જણા�ું હતું.

EPIC ��પણે હાેઇ ટે�ની સુસંગતતા માટે �ડઝાઇન કરવામાં અાવી છે, જ ે�ક્ર�ાે રે�ટ�ગ કાઉ��લની માગર્દ�શ�કા 
અનુસાર ચાટર્ની બહાર શા��ક �ારે કરે છે.

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


ઈન્ફ્રા��ર �બલ / બ્રાેકરની �ા�ા
સ�ૂચત કાયદા હેઠળ, અમુક પ્રકારના બ્લાકેચેનનાે ઉપયાેગ કરતા લાેકાેને બ્રાેકરની �ા�ા હેઠળ લાઇસ� મેળવવાની 
જરૂર પડી શકે છે. EPIC વપરાશકતાર્અાે અા માટે પ્ર�તરક્ષા છે.

�ેબલ અે�
લાગુ પડતું નથી, કારણ કે EPIC અે �ેબલકાેઈન નથી અને �વકેિન્દ્રત છે.

���ત�ાપકતા
પાેલીફે�સક પ્રૂફ-અાેફ-વકર્  અે�ાે�રધમ દીઠ, ���ગત ધાેરણે દર 2 કલાકે મુશ્કેલીને સમાયાે�જત કરે છે, જ ેનેટવકર્ને 
+1000% અને -90% હેશરેટ ફેરફારાેને સરળતા સાથે હે�લ કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે. અમે સમય જતાં અમારા નેટવકર્ની 
�વષમતા વધારવાનું ચાલુ રાખીશું અને તેની ��રતામાં વધારાે કરીશું.

અ�ભપ્રાય
અહ� દશાર્વેલ �વશ્લેષણના અાધારે, અને મારા �ાવસા�યક અ�ભપ્રાય મુજબ, EPIC CASH ("EPIC) અે 
1933 ના યુનાઇટેડ �ે�સ �સ�ાે�રટીઝ અે� ("અ�ધ�નયમ") હેઠળ �ા�ા�યત કરાયેલી સુરક્ષા નથી, 
અને તે પણ નથી. તે SEC v. Howey, 328 US 29311946) (�ારબાદ "Howey") અથવા તેના સંતાનના 
�વશ્લેષણ હેઠળ "રાેકાણ કરાર" બનાવવા માટેના માપદંડાેને પૂણર્ કરે છે.

પૃ�ભૂ�મ
EPIC બ્લાેકચેન હાલમાં ટે�નેટમાં શૂ� �પ્ર�મન ફેર લાેન્ચ �જનેસસ મેઈન નેટ બ્લાેક સાથે છે જ ે13 
જુલાઈ 2019 ના રાેજ અને લગભગ માટે સુ�ન��ત થયેલ છે. EPIC અે ગ્રાસરૂટ પ્રાઈવસી ચેઈન છે.

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


માપનીયતા

સંગ્રહ જરૂ�રયાતાે

થ્રુપુટ

બ્લાેક માપMB બ્લાેક સમય સેક� Tx/બ્લાેક Tx/�દવસ બ્લાે�/�દવસ Tx/s તારીખ

2 50 2000 3.4MM 1728 40 અે�પ્રલ-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 અાેગ�-22



8 30 8000 23MM 2880 267 નવે�ર-22

16 25 16000 55MM 3456 640 જૂન-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 અાેગ�-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 જૂન-28

2028 થ્રુપુટ: 6.4k tx/s - જૂન 2028 માં, EPIC બ્લાેકચેન પ્રાેટાેકાેલ દરરાેજ 500+ �મ�લયન ટ્રા�ે�ન પર પ્ર�ક્રયા 
કરવામાં સક્ષમ હશે, જ ે�વઝાના વતર્માન પ્રવૃ�� સ્તરને સમકક્ષ છે. અા �ેલ પર, ફી ખચર્-અસરકારક રહેશે, કારણ કે 
બ્લાેક સબ�સડી પૂરતી છે અને પૂરતી ક્ષમતા છે. અમારાે અંદાજ અે છે કે માેટા ભાગના �વહારાે અ�નવાયર્પણે મફત હશે 
(નજીવી અ�ે�-�ામ �ક�મત) અને ઉ�-અગ્રતાવાળી ચુકવણીઅાે કે જ ેઝડપથી પસાર થવી જાઈેઅે તે પેનીઅાે દીઠ જાેઈ 
શકે છે.

અછત
કેન્દ્રીકૃત �વ�નમયને ટાળીને, અમે અપૂણા�ક અનામત બમણા ખચર્ની સમ�ાને ટાળી છે. માત્ર 14 �મ�લયન EPIC છે, �ારે 
અસરકારક BTC સાચી સં�ા 21 �મ�લયનથી વધુ છે. સતાશેીની મૂળ �ડઝાઇનની પુરવઠા અખં�ડતતા જાળવવા માટે અમે 
શ� તમામ પ્રયાસાે કરીશું.

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


ઝડપ

ઝડપી હેડર �સ�ક

ટકાઉપણું

કાબર્ન નેગે�ટવ

અા�થ�ક રીતે �તંત્ર અને �-ભંડાેળ

ઝીરાે ઇ-વે� ફૂટ�પ્ર�
EPIC કાેમાે�ડટી હાડર્વેર પર ખાણકામ કરવામાં અાવે છે જ ેપહેલેથી જ અિસ્ત� ધરાવે છે, જનેે �ેડશી�સ (CPU) 
અથવા ગે�મ�ગ (GPU) જવેા અ� પ્રાથ�મક હેતુ માટે ખરીદવામાં અાવી છે. બીટીસી �ડ�ાેઝેબલ �સ�ગલ-ફં�ન 
ASIC હાડર્વેરના લાખા ેઅેકમાેનું સજર્ન કરે છે, જ ેઅાપણા ગ્રહના લે��ફ�માં પ્રવેશે છે અને પ્રદૂષણને વધારે છે.



�વ�ાસ લઘુતમીકરણ

અા�ા લીક
�ેલ અેલટર્ - BTC માેટા ધારકાેને ખબર છે કે �ારે તેઅાે કાેઈ �વહાર માેકલે છે, �ારે તેમની �હલચાલ પર નજર 
રાખવામાં અાવશે. અા "અા�ા લીક" શ્રે� પાેટર્ફાે�લયાે �ૂહરચનાના �નમાર્ણમાં અવરાેધરૂપ છે અને બેઝ લેયરની 
ગાેપનીયતા દ્વારા સંપણૂર્પણે ઉકેલાઇ જાય છે, જમે કે EPIC, જમેાં �ેલ અેલટર્ નથી અને કાેઇ �રચ �લ� નથી.

�ા�નક ચકાસણી
BTC વપરાશકતાર્અાે સામા� રીતે નાેડ અાેપરેશનને થડર્ પાટ�ને અાઉટસાેસર્ કરવાનું પસંદ કરે છે, જ ેઅથર્પૂણર્ છે કારણ કે 
સંપૂણર્ નાેડને �ડ� �ેસની 380gb જરૂર પડે છે. EPIC, તેનાથી �વપરીત, 2.2gb ની જગ્યામાં �ા�નક રીતે ચાલે છે, જ ે
લાેકાે માટે નાે�સ ચલાવવા માટે વધુ સુલભ બનાવે છે.  �ારે બાહ્ય નાેડ સાથે કને� થાય છે, �ારે સમાધાન કરેલી 
મા�હતીની સંભાવના હાેય છે - સારાંશમાં, વપરાશકતાર્અે નેટવકર્ની વતર્માન ���તને �વ�ાસપૂવર્ક રજૂ કરવા માટે નાેડ પર 
�વ�ાસ કરવાે જ જાેઇઅે. EPIC વપરાશકતાર્અાે �ા�નક રીતે તમામ �વહારાેને મા� કરે છે અને તૃતીય પક્ષ પર �વ�ાસ 
રાખવાની જરૂર નથી.

પૂલ-લેવલ �ફ��ર�ગ
BTC માેકલનારાઅાેને �વ�ાસ હાેવાે જાેઈઅે કે ચૈના�લ�સસ જવેી કંપનીઅાે તેમના સરનામાંને બ્લેક�લ�ેડ તરીકે �નયુ� 
કરવાના ે�નણર્ય લેતી નથી, કારણ કે પછી ખાણકામ પૂ� કે જમેનું �બઝનેસ માેડેલ સ�ેર અને �ફ�ર ટ્રા�ે�નનું છે 
તે બ્લાકેમાં ટ્રા�ે�નનાે સમાવેશ કરશે નહ�. EPIC અા સમ�ા નથી કારણ કે ખા�ણયાે �વહારાેના સરનામાંની �વગતાે 
જાેઈ શકતા નથી.

કલં�કત �સ�ાઅાે
BTC પ્રા�કતાર્અાે, જઅેાે તેમાં ચુકવણી �ીકારે છે, તેઅાેઅ ેતેમના ગ્રાહક પર �વ�ાસ કરવાે જ જાેઇઅે, કારણ કે કલં�કત 
�સ�ાની સંભાવના હંમેશાં હાેય છે. EPIC અા �વ�ાસને દૂર કરે છે, કારણ કે કલં�કત �સ�ા અશ� છે. પ્રા�કતાર્અાેઅે 
માત્ર જાણીતા કલં�કત �સ�ાઅાે �વશે જ નહ�, પરંતુ ભ�વ�ના કલં�કત �સ�ાઅાે �વશે પણ સાવચેત રહેવું જાેઈઅે. �ાય 
�વભાગ દ્વારા �ારે BitMEX પર અારાેપ મૂકવામાં અા�ાે �ારે રાતાેરાત �ાંથી અાવતા કાેઈપણ ભંડાેળને શંકા�દ 
બનાવી દેવામાં અાવતું હતું. Coinbase માત્ર ર�શયન ખાતાઅાે જ બંધ કયાર્ ન હતા, પરંતુ તેણે "ર�શયન પ્રવ�ૃ� સાથે 
સંકળાયેલા અેકાઉન્�સ" બંધ કરી દીધા હતા. EPIC વપરાશકતાર્અાેઅે અા રાજકીય તફાવતાે સાથે પાેતાને �ચ�તા કરવાની 
જરૂર નથી.

BTC ના વપરાશકતાર્અાેઅે તેમના પર �વ�ાસ રાખવાે જાેઈઅે કે જમેની સાથે તેઅાે તેમના સાવર્જ�નક કી સરનામાંઅાે શેર 
કરે છે, કારણ કે "દૂ�ષત ધૂળ" હુમલાની સમ�ા છે જમેાં લક્ષ્યને પ્રદૂ�ષત કરવા અને તેની �હલચાલમાં �વલંબ કરવા માટે 
થાેડી માત્રામાં દૂ�ષત �સ�ાનાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવે છે.

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


�વ�ાસહીન સેટઅપ
Zcash અને Piratechain જવેા પહેલાના અ�ભગમાેથી �વપરીત કે જમેાં �વ�ાસપાત્ર સેટઅપની જરૂર હાેય છે, EPIC 
સેટઅપને કાેઈ �વ�ાસની જરૂર નથી.

સવર્�ાપકતા
112 દેશાેમાં ખાણકામ

ઉપયાેગ
Explorer.epicmine.org:
બ્લાેકચેન ઊચંાઈ 1,341,156

સરેરાશ બ્લાકે સમય 61.5 સે

�વહારા ે118,799

અંદા�જત ફી 0.0063 EPIC

ઉપયાે�ગતા

મૂ�નાે �ાેર
શરૂઅાતથી, EPIC અે તેની પ્રેરણા, Bitcoin કાેર દ્વારા અનુભવાયેલ પ�ર�ચત ફ્લાઈટ પાથને અનુસયુ� છે. 2020 ના 
માચર્માં EPIC માં રાેકાણ કરાયેલ અેક BTCની �ક�મત હાલમાં 129 BTC છે.

https://explorer.epicmine.org/


�વ�નમયનું મા�મ

ખચર્ $2 - $81 <$.01

ઝડપ 10 �મ�નટ 1 �મ�નટ

ફં�ગ�બ�લટી ના હા

L1 થ્રુપુટ 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



માઇ�ન�ગ સાૅ�વેર સપાેટર્
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

વેપાર
EPIC બે Dex નેટવ�ર્ પર વેપારીઅાેને અા�બ�ટે્રજ તકાે અાપે છે: Stellar અને ViteX

Bitmart
21 માચર્, 2022 સુધીમાં Bitmart તેમનું અકેીકરણ પૂણર્ કરે છે અને EPIC/USDT માં ટે્ર�ડ�ગની અાેફર કરવાનું શરૂ કરશે.

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
�વકાસમાં
નાે-ફી, ગાેપનીયતા-સંર�ક્ષત નાેન-
ક�ાે�ડયલ અેટાે�મક �ેપ ડાઉનલાેડ 
કરી શકાય તેવું ડે�ટાેપ DEX

E4 BTC
E5 XMR FIRO* ZEC* * Lelantus અને z-z માત્ર
E6 GRIN LTC* * MW-EB માત્ર
E7 CCX ZANO
E8 ARRR HUSH

ડાયરે�, નાેન-ક�ાે�ડયલ, P2P ચેઇન-ચેન અેટાે�મક �ેપ



વાૅલેટ

ડે�ટાેપ GUI

Linux, Mac અને Windows માટે ઉપલ�



નવી સુ�વધાઅાે
● �ા�નક અને દૂર� ના�ેસ સાથે કને� કરાે
● રાઉટર પાેટર્ ખાેલવાની જરૂર નથી
● Tor પર �વહારાે માકેલી શકે છે

માેબાઈલ



સં�રણ ઇ�તહાસ
E3 માચર્-2022
E2 2020
E1 સ�ે�ર-2019




