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Îro Epicenter Labs E3, dubarekirina sêyemîn a Protokola Blockchain EPIC destnîşan dike.  
Serbest pêşkeftinên taybetmendiya sereke vedihewîne ku çêkerên dApp-ê dihêlin ku wekî 
berê berê nûjen bikin.

Veqetî
Guhertoyek tenê peer-to-peer ya dravê elektronîkî dihêle ku dravên serhêl rasterast ji 
partiyek ji partiyek din re bêne şandin bêyî ku bi saziyek darayî re derbas bibin.  Li dû 
polîtîkaya diravî ya Bitcoin Standard a 21 mîlyon coin ligel qaîdeya zincîra herî dirêj û Proof-
Of-Work, EPIC li ser sêwirana orîjînal çêtir dike û pirsgirêkên sereke yên ku niha pejirandina 
girseyî diparêze çareser dike.



Nepenîtiya qata bingehîn bikarhêneran ji tolhildanê diparêze, rê li ber xerabûna drav digire, 
û li hember sansûr, navendîbûn, desteserkirin û çavdêriyê berxwedanê peyda dike.  Me 
pergalek dravdana nemerkezî ya pratîkî ya ku bêbawer, bê destûr, neguhêrbar, û herî zêde 
bi rêzikên heyî û pêşerojê re hevaheng e, çêkir.

Armancên Sêwiranê

Bi DNAya Bitcoin re rast bimîne
Parastina nirxên me

● Berxwedana Sansûrê
● Berxwedana Navendîbûnê
● Berxwedana Serdegirtinê
● Bingeha Pêbawer a Bêalîbûnê
● Bê destûr
● Lihevhatina Rêkûpêk
● Berxwedana Çavdêriyê
● Kêmkirina Baweriyê

Gihîştina
● Nodên tam EPIC li 100+ welatan dijîn.
● Nermalava pêdivî (Github | App Store | Play Store) li çaraliyê cîhanê heye.
● Dibe ku danûstandin li ser I2P & Tor bêne şandin.
● Mîmariya lewaz, sivik, bilez a ku ji cîhazên mobîl û kêm-hêza re xweş e.

Nepenî & Nepenî
Hemî danûstendinên di EPIC de bi tevahî nehênî ne, bi mîqdar û navnîşanên kor. 
Nêzîkatiyên berê yên wekî CryptoNote li Monero di zincîra blokê de şopan dihêlin ku 
danûstendinên kesane li hember deanonîmîzekirina paşîn xeternak dihêle. 
Danûstandinên EPIC, îro û sibê, nepeniya paşerojê pêşkêşî dike.

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


Nepenîbûn
Di BTC de, hûrguliyên sereke yên di derbarê hemî danûstendinan de ji bo vekolîna 
vekirî ya li ser zincîra blokê hene. Cih, navnîşan, û mîqdar hemî ne şîfrekirî ne û ji her 
kesî re, her û her xuya dibin. EPIC ne navnîşan, ne mîqdar û ne jî cîhê erdnîgarî yên 
aliyên danûstandinê eşkere dike.

Kontrolkirina Giştî & Anonîmiya Kesane
∞ Li ser deftera giştî, mimkun e ku were dîtin ku danûstandin bi saya hebûna 

bermahiyên wan ên krîptografîk - kernel - di her blokê de çêbûne.

∞ Lêbelê, tenê şander û wergir dikarin her hûrgulî di derbarê danûstendinê de ji 
rastiya ku ew çêbûye verast bikin.

∞ Delîlên dravdanê îhtîmala çalakkirina danûstendina partiya sêyemîn 
pêşkêşî dike.

∞ Ji bo bikarhênerên ku çavdêriya bêsînor a danûstendinên xwe yên takekesî tercîh 
dikin, dê vebijarka karanîna nîşanekên "EPIC pêçandî" yên wekî EONE li ser 
Wanchain an EPIC li ser Vite / Stellar / Binance Smart Chain ji operatorên partiya 
sêyemîn hebe.

CoinJoin
Mîna hêkan, yên ku bi carekê ve têne 
şilandin nekarin bi rengek kesane ji nû ve 
werin çêkirin, hemî danûstendinên EPIC-ê 
piştî her blokê bixweber li hev têne berhev 
kirin.

Cut-Through
Kombûna Cut-Through hêmanên daneya navîn ên nehewce ji holê radike, tenê guhertina 
dawîn a dewletê nîşan dide. Ger Alice ji Bob re dişîne ku ji Carol re dişîne, zincîra blokê 
guhertina torê ya dewletê tomar dike: Alice-> Carol, û hûrguliyên Bob ne hewce ne ku 
werin hilanîn. Ev ne tenê cîhê xilas dike lê nepenîtiyê jî zêde dike.



Dandelion++
Dandelion++ çareseriyek qata torê ya sivik û 
rasterast e ku bi nenasiya fermî garantîkirî ye. 
Danûstandinek ku ji Ontario (qonaxa stûnê) 
derdikeve dibe ku di dawiyê de li Canberra 
(qonaxa fluffê) têkeve. Dandelion++ 
bikarhêneran ji ceribandina êrîşên fîzîkî yên 
Bitcoin asteng dike.

I2P
I2P kanalek alternatîf e ji bo herêmên ku Tor negihîştî ye. Ji E2 ve, danûstendinên EPIC bi 
I2P ve têne peyda kirin.

Peywirên Pedersen
Peywirên Pedersen celebek seretayî ya krîptografî ye ku dihêle bikarhênerek nirxek bijartî 
(an gotinek bijartî) bipejirîne dema ku wê ji yên din re veşêre, bi şiyana ku paşê nirxa 
pêbawer eşkere bike.



Ji bo ravekirinên berfirehtir ên Peymana Pedersen, li vir bibînin.

Îmzeyan Schnorr
Mîna ku di Taproot de, îmzeyên Schnorr berhevkirina sereke peyda dike, ku di pêvajoyên 
hesabkirinê de karîgeriyê dimeşîne. Berevajî Bitcoin Core, Schnorr li ser hemî 
danûstendinan ji hêla xwerû ve tê sepandin, ne tenê binkeyek.

Plana Schnorr ya krîptografî ya ji bo îmzeyên dîjîtal ji hêla Claus-Peter Schnorr ve hatî 
sêwirandin û bi karanîna fonksiyonek hash a krîptografî ve têkiliyek veguherîne. Ev rê 
dide danûstendinên tevlihev û nepeniya bikarhêner bi girîngî zêde dike.

Tor
Tora Tor protokolek ewledar, şîfrekirî ye ku dikare 
nepenîtiya dane û danûstandinên li ser tevneyê 
misoger bike. Kurte ji bo projeya Onion Routing, pergal 
rêzek girêkên qat bi kar tîne da ku navnîşanên IP, 
daneyên serhêl, û dîroka gerokê veşêre.

E3 şiyana pêkanîna danûstendinên li ser Tor rasterast ji hundurê berîka CLI vedigire, 
berxwedana çavdêriyê baştir dike.

zkPoK
Taybetmendiya bingehîn a Zero-Knowledge Proof of Knowledge ev e ku her du alî dikarin 
rastiya perçeyek agahiyê verast bikin dema ku ji naveroka agahdariya îsbatkirî nezan 
bimînin.

Prensîba bingehîn bi hêsanî tê ravekirin: heke Alice hin agahdariya veşartî hebe, wek mînak 
hevberdana vekirina ewlehiyek, û Bob tê xwestin ku verast bike ku ew ev agahdarî heye 
bêyî ku ew bixwe agahiyê bigire, wê hingê Alice dê ewlehiyê veke bêyî ku Bob bihêle. 
kombînasyona bibînin, û paşê wê dîsa bigire.



Auditability

Delîlên Dravdanê
Delîlên dravdanê rê dide dravdaran ku ji dravgiran bixwazin ku wergirtina drav wekî beşek ji 
pêvajoya danûstendinê îspat bikin. Dûv re drav dikarin van "delîlan" bikar bînin da ku 
nakokiyên dravdanê çareser bikin û îsbat bikin ku wan drav ji mûçeyê rast re şandine.

Berxwedana Sansûrê
Rastî Nakamoto Dabeşkirî Lihevhatin: 100% delîlên xebatê, bê girêkên taybetî, qaîdeya 
zincîra herî dirêj

Dikare bi rêbaza veguheztina pelê ve danûstandinan ji berîka sar berbi berîka sar bişîne.

Berxwedana Sansûrê çi ye?

1. Tora xwe nayê girtin
2. Çalakiya her bikarhênerek kesane ya li ser torê nikare were girtin

Çawa EPIC bikarhêneran li dijî sansorê diparêze - berhevokek bi Bitcoin Core re

Lênerînî



Bikarhênerên EPIC bi gelemperî pereyên 
xwe yên herêmî digirin

Têkiliyên Hiqûqî

Di zincîra blokê de ji xeynî bermahiyên 
krîptografîk ên ku di derheqê danûstendinan an 
aliyên wan de agahdariyan eşkere nakin, di 
zincîra blokê de ti şopên mayînde nayên hiştin.

Ev di EPIC-ê de bi tevahî nepêwist e, ji ber ku 
hemî drav guhezbar in û guhezbar in.

Network

Danûstendin dikarin offline bêne îmze kirin

Bikarhênerên EPIC-ê li gorî cîhê xwe nikarin 
bêne sînordar kirin ji ber ku ew dikarin 
danûstendinan li ser Tor & I2P û bişînin

Off Chain Tolhildanê

EPIC bikarhêneran ji vê yekê diparêze, ji ber 
ku navnîşan û mîqdarên danûstendinê ji 
aliyên derveyî re nayên dîtin.

Pool

Bikarhênerên BTC-ya parêzger bi giranî 
bijartin ku destûrê bidin aliyên sêyemîn ku 
malên xwe biparêzin. Ger tiştek were serê 
cerdevan, dibe ku malî têk bibin.

Ex Post Facto - Zagonên guheztina 
paşverû-sepandî daneyên blokê bikar tînin 
da ku çalakiyên berê yên qanûnî sûcdar 
bikin. Çalakiyên ku îro têne kirin dikarin bi 
dehsalan şûnda vegerin.

Dozên UTXO - Dibe ku navnîşanên kesane di 
kiryarên dadrêsî de bêne nav kirin, ku dibe 
sedem ku pîşesaziyek bingehîn a Wyoming-
ê hewl bide ku li hember vê yekê bi 
"serdemek rijandinê" biparêze.

Gihîştina Înternetê Ji bo îmzekirina 
danûstendinek pêdivî ye ku pêwendiyek 
Înternetê were girêdan

Trafîka Bitcoin Core dikare were asteng 
kirin & geofenced.

Desteserkirina Hesabê Bankê - Kanadiyên 
ku ji barkêşên ku BTC bikar tînin re bexş 
kirin, gihîştina hesabên xwe yên bankê 
winda kirin.



Ev di EPIC de ne mumkin e

Tainted Coins

Mieyide
Lîsteya OFAC SDN navnîşanên taybetî hene. 
Her kesê ku bi van navnîşanan danûstandinê 
dike, bi eşkerebûnê re rû bi rû dimîne.

EPIC navnîşan tune. Hemî danûstendin 
rasterast wallet-berîka ne.

Dîwarên Mîkser
Binance danûstendinên bi berikên mîkserê 
yên wekî Samourai û Wasabi re asteng dike. 
Bikarhênerên ji TradeOgre gava ku li 
danûstendinên navendî yên wekî Bitbuy depo 
dikin, depoyên wan ên BTC-ê têne red kirin.

Hemî pereyên EPIC-ê biguhezînin, fenomena 
pereyên xerabûyî li çavkaniya xwe ji holê 
radikin.

Berxwedana Navendîbûnê

Struktura Rêvebiriya Meta-DAO
Rêvebiriya DAO ji bo torên blokê-based eşkere ji rêveberiya pargîdanî çêtir e. DAO bixwe 
dikarin bibin xalên nakok ên siyasetê, nemaze li cihê ku drav têkildar e, (an tewra vektorên 
êrîşê) ji ber vê yekê me ECR wekî Meta-DAO an "DAO ya DAO" sêwirandiye.

BTC madenê Pool dikarin danûstendinan li 
ser bingeha navnîşan fîlter bikin.

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


Bi sedan beşdar * bi sedan komên sohbetê = hêzek belavkirî. Înîsiyatîvên bingehîn bi 
organîkî derdikevin holê, ku di encamê de avahiyek hucreyî ya adapteyî pêk tê.

Hiyerarşiya Fermî Ya Hindiktirîn
Berxwedana navendîbûnê ji bêjeyek wêdetir, rêyek jiyanê ye.

Pargîdanî tune
Destpêkên Blockchain bi dehan an bi sedan karmendên meaş bi xwezayî pêşî li 
berjewendîyên xwe dinihêrin, ku dibe sedema xeletîyek potansiyel bi aliyên peywendîdar 
re. EPIC, wekî protokolek pak, her kesî li ser lingê wekhev dike.

Premîn Tune Ye
Gava ku hundur û waliyên destpêkê serweriya torgilokek dikin, ew dikare bibe sedema 
pirsgirêkên rêveberiyê, wekî ku di forca hişk a Ethereum de tê dîtin.



Desteserkirina Berxwedana

Sêwirana bê Navnîşan
Bexşkarên li Kanada herî dawî kifş kirin ku şandina pereyên çavdêriyê yên bi nirxa 50 
dolarî li ser zincîrê dikare bibe sedema encamên ji zincîreyê, wek girtina hesabên bankê û 
hetta hebûnên laşî.

Danûstendinên Nehênî
Cîranên nazik û rejîmên zalim nikarin balansa berîkan ji bo çalakiyê bişopînin. EPIC pereyê 
krîptoyê ji bo her kesî ewledar dike.

Dandelion ++
Pereyên çavdêriyê yên wekî Bitcoin Core bi eşkerekirina navnîşana IP-yê dema ku 
danûstendinek çêdikin, bikarhênerên xwe dixe xeterê. Dandelion ++ destûrê dide 
bikarhêneran ku bi nehiştina cîhê xwe ewle bimînin.

Ji bo Xweseriya Xweseriyê hatî çêkirin
Bikarhênerên li Koreya ku hukûmeta wan bawer dikir ku bac deyndarê wan e, dît ku 
berîkên wan ziwa bûne. Bikarhênerên EPIC-ê bi gelemperî mifteyên xwe digirin, ku li dijî 
desteserkirina keyfî diparêze.

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


Desentralîzasyon

Full Nodes

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

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


Konsantrasyona Pool
Di nihêrîna pêşîn de,> 51% parvekirina hashrate ya ku ji Icemining.ca tê bi fikar e, 
di heman demê de ev statîstîkî tevahî çîrokê nabêje:

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) hewce dike ku êrîşkar 51% ji her 3 
algorîtmayan ferman bike.

● 26% li derveyî Pool-ê kanan dikin, ku di bûyera êrîşê de ewlehiya zêde peyda dike.

Ji bo torgilokek ku tenê 2 salî ye, hebûna 4 pools organîkî yên ku ji hêla daxwaziya bazarê 
ve hatî çêkirin hene, awarte ye.  Em bawer dikin ku ji bo piştgirîkirina vîzyona xwe ya bi 
mîlyaran girêkên tije, yên ku piraniya wan maden in, em ê hewceyê bi deh hezaran Pools 
bin da ku nebin pir navendî.  Ji bo vê mebestê, me ji sala 2019-an vir ve çavkaniyên girîng 
ên R&D veberhênan li ser vê pirsgirêkê kiriye da ku kêşeyên bingehîn ên ku naha nahêlin 
ku mirov bi hêsanî pools xwe bizivirînin rakin.

Hewldanên Pêşerojê Ji bo Desentralîzasyona Asta Pool

● Berdewam teşwîqkirina karsaz û karkerên kanan ên mezin bikin ku Pools xwe 
bixebitînin

● Nermalava DIY FOSS Pool li ser Github heye



● Girêdana PoW Pools bi stok û celebên din ên girêk di ekosîstema giştî ya 
Epicenter de

Dostaniya Pêşdebir

API

API v3 ji bo ragihandina Wallet (NÛ)

Pêşveçûnên Bikaranîna API

Berfirehkirina Belgekirin
E3 li ser pirtûkxaneya meya belgeyên heyî çêtir dike, ku çêkeran dihêle ku zûtir bigihîjin 
bazarê.

Hêsaniya Bikaranînê

Danûstendinên Betalkirî
Berevajî diravên krîpto-bingeha navnîşana mifteya giştî, ne gengaz e ku di Mimblewimble 
de drav winda bibin.  Danûstendinên ku bi xeletî hatine şandin heke hîn neqediyabin 
dikarin werin betal kirin.

Ports
Di E2 de, pêdivî bû ku portên routerê vekin da ku danûstendinek bişînin.  E3 Tor yek dike 
da ku ev êdî ne hewce be.

Zemî
Çavkaniyên berbiçav hatine razandin ji bo ku maden bigihînin û hêsantir bikin.  Mînakên 
taybetî Easy-Miner 2.0 ji hêla Blacktygr ve û veavakirina otomatîkî ji hêla Epicmine.org ve 
ne.



Vebijarkên Danûstendinê

Tor
Yekbûna Tor danûstendinên înteraktîf hêsan dike bêyî ku hewce bike ku portên routerê 
vekin an navnîşek https eşkere bikin.  Anonîmbûn di encamê de çêtir dibe.

EpicPay.me
EpicPay.me rê dide rêvekirina peyama ne-înteraktîf a asînkron ku ji bo danûstendinên ne-
înteraktîf çareser bike, her çend bi awayek navendî be.  Guhertoyên paşerojê yên vê 
karûbarê dê binesaziyê bêtir desentralîze bikin û hişk bikin.

Navrûya Bikarhêner

Konsol & Derketina Pelê
#18 Dabeşkirina encam û paqijkirina pel û konsolê

TUI: Navbera Bikarhêner a Termînalê
#13 Navbera Bikarhêner a Termînalê: Lîst dikarin werin gerandin
#14 Navbera Bikarhêner a Termînalê: Dîtina Têketinê bidin nasîn
#15 Navbera Bikarhêner a Termînalê: Pêşkeftinên gelemperî li ser aramî û karanîna



Ewlekariya Aborî

Pêşbazîya Lêçûnên Avahîyê
Ekosîstema Bitcoin Core ji bo piştgirîkirina ewlehiya domdar a torê hewce dike 10+ 
mîlyar dolar lêçûnên sermayê.  Ev di EPIC-ê de, ku li ser hardware-ya ku berê-heyî ye 
dimeşîne, bi tevahî nepêwist e.

Zincîra Pêşkêşkirinê Vekin

AMD Hatina: 
$15b

Na RandomX
ProgPow

Apple Hatina: 
$365b

Na M1: RandomX & ProgPow

ARM Hatina: 
$2b

Na RandomARM

Bitmain 
Hatina: $2b

Erê Na

Intel Hatina: 
$79b

Erê RandomX

MicroBT 
Hatina: $1b

Erê Na

Nvidia Hatina: 
$24b

Na ProgPow



$82b $483b

Madenkirina Pir-Algorîtmaya Proof-Karê ya Polyphasic ji 
baca ASIC dûr dikeve
Bikarhênerên Bitcoin Core di sala 2021-an de 1+ mîlyar dolar li xercên madenê xerc kirin.

Self-fînanse Xazîno

Nermbûn
Dikare were dirêj kirin da ku dozên karanîna zêde bicîh bîne.  Guhertoyên paşerojê dê 
kapasîteya pir-sîteyê û algorîtmayên din jî hebin.

Pir-Asset
Guhertoyên paşerojê dê bihêlin ku gelek celeb nîşanekan werin afirandin, guhezbar an 
naguhêzbar, ku li ser zincîra EPIC-ê ligel $EPIC, malika xwemalî ya zincîrê, werin bazirganî 
kirin.  Ev dihêle ku malên alternatîf bi parastina bêkêmasî ya Mimblewimble re bêne 
bazirganî kirin.

Ev nêzîkatî fonksiyonek mîna nîşaneyên ERC20 peyda dike, bêyî sernavê girêbestên biaqil, 
ligel coinê xwecî yê EPIC.  Bi karanîna Mimblewimble-ê ji bo piştgirîkirina tokenên xwerû, 
em ji bo yekem car fonksiyona rastîn li gerdûna tokenê dirêj dikin.

Weşanger dikarin di derheqê jimara giştî ya hebûnên di gerê de zelaliyê peyda bikin dema 
ku ji bo danûstendinên taybetî nepeniya bêkêmasî peyda dikin.  Dibe ku malî li ser 
zincîreyê bi ewlehî û bi rengek bêkêmasî werin guheztin, rê dide vedîtina bihayê û 
paqijkirina bazarê di heman demê de ku tevaya garantiyên Mimblewimble ji bo 
danûstendinên kesane biparêze.



Lêzêdekirina nîşaneyên taybet dihêle ku hêza Mimblewimble di gelek rewşên bikarînana 
nû yên bi kelecan da bihê bikaranîn. Daxistinên dîjîtal, mîlên dubare, deqeyên mobîl, 
bilêtên parkkirinê mînakên rewşên bikaranînê ne ku dikarin sûd werbigirin.

Algorîtmas

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

ERC20-Style

Cureyên Malî
Fungable:
Non-Fungable: ERC721, 1155 etc

Formatên Danûstandinê
Di E3 de, danûstandin înteraktîf in û 3 gavan hewce dikin.  Guhertoyên pêşeroj ên 
protokolê dê destûrê bide danûstendinên 2-gav û 1-gavek, hewcedariyên hevrêziyê kêm 
bike û rêza dozên karanîna guncan berfireh bike.

Di pêşerojê de, em hewl didin ku ji bo danûstendinên rûbirû piştgirîyek zêde peyda bikin:

● Danûstendinên dengî
● Danûstendinên Bluetooth
● Danûstandinên koda QR

Veguhestina Tebeqeyan
Bi çêkirina veguheztina daneyê di bingehê kodê de modular, beşdarên sêyemîn dikarin bi 
hêsanî kanalên nû lê zêde bikin, ji ceribandinê re bibin alîkar û hem jî bersiva bilez a 
sansorê.



Pêşeroj-Proofing

Serlêdanên Additional
Yekbûna algorîtmayên TPU-taybetî derfetê dide ku delîlên kar bikêrhatî bikin û EPIC-ê 
veguherîne motorek fêrbûna makîneyê.

Polîfhasîk  Proof-of-Work
Algorîtmayên lihevhatî ne xema hindik in ji ber ku sêwirana modular a EPIC rê dide 
algorîtmayên guheztina germ di firînê de.

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

Sneak Peek: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

Quantum Ready
Hewldanên lêkolînê yên ku ji sala 2019-an vir ve hatine kirin piştrast dikin ku algorîtmayên 
tora birêkûpêk lihevhatî ne.

Baweriya Bilind

Testkirina Xweser
E3 fersendek da me ku em di binesaziya ceribandina otomatîkî de veberhênan bikin ku dê 
kapasîteya me çêtir bike ku em zûtirîn berdanên paşerojê bişopînin.

Battle-Tested
Wekî beşek ji nêzîkatiya meya "serek li şûna xwînrijandinê", em xwe pir rehet hîs dikin ku 
van guhertinan ji nav ekosîstema mayî ya Rust-Mimblewimble derdixin, ji ber ku ew di 
hilberîna di torên din de ji bo demek têr fonksiyonel bûne.

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


Gihîştî
Koda îthalatê 12+ meh in bêyî bûyerek di projeyên din de di hilberînê de dimeşe.

Rust
Me Rust ji bo taybetmendiyên ewlehiya bîranîna wê hilbijart, ku qada xeletiya 
bernamenûs sînordar dike.

Deynê Teknîkî

Ewlekarî û îstiqrar çêtir kirin
Xeletiya  #6 7 8

Çareserkirina Pevçûn
Xeletiya  #20

Optimîzasyon
# 11 Hilberîna PMMR-ya çêtir û nîşana Chain DB-ê
Veguheztina Zehmetiyê Optimîze bikin

Heval: Kanala MPSC û Peyamên Destanên Destpêkê
Xeletiya  #10

Server-Wallet Ragihandinê
Xeletiya #22

Zêdekirina Îstiqrarê
Xeletiya  #12

Senkronîzekirin
Xeletiya  #21

Lihevhatina Windows
Xeletiya  #23



Lênerrînî
#5 Hardfork (HF2) Guhertinên CuckarooM29 PoW destnîşan dike
#6 Sernivîsa Nû 7
#7 Guhestina Guhertoya Sernivîsê ya Baştir
#9 Bingeha koda grin 3.0.0 entegre bikin

Bêguheztin
Şîroveya endama civakê Îzlo:

Di krîptoyê de gelek îdeolojiyên bi rastî girîng hene.  Peyvên wekî azadî, azadî, nepenî, 
nenavendî, bêbawer, neguhêrbar, û gelekên din bi gelemperî di kaxezên spî de têne bikar 
anîn da ku baweriyên bingehîn ên ku ji hêla civatek ve têne parve kirin belge bikin.  Her ku 
dem derbas dibe, ev prensîbên bingehîn têne ceribandin û berxwedan dikare were 
nirxandin.  Pîvazek ku wekî Delîla Karê ku ji hêla pêkhateyên CPU û GPU-ya berbelav û 
nenavendî ve tê vedîtin dest pê dike, vediguhere berhevkirina navendî ya ASIC.  Belgeya 
Karê nemerkezî rê dide Delîlên Parmendî yên navendî.  Bazirganiyên eşkere hene.  Ji bo 
ewlekirina torê pîroz dikim.  Lê bi çi bihayê?  Bingeha baweriyek bi desentralîzasyonê ji 
berjewendîyên pargîdanî re tê firotin ne ku ji berjewendiya kesê laîk wekî ku mebest di 
piraniya nivîsên spî de bû.  Bê guman, dibe ku coin hîn jî li gorî fiat-ê bi rengek nemerkezî be 
lê stûnek nirxa bingehîn têkçûye û alternatîfên çêtir hene ku ji hêla civakên ku hîn jî 
eleqedar dibin têne piştgirî kirin.  Kîjan dê di demek dirêj de berxwedêrtir be?  Pereyê ku bi 
nirxên civakê yên hevpar re rast e an pereyê ku ji pîşesaziya pargîdanî re difroşe?  Bersiv 
eşkere ye.  Ya ku di rêza yekem de krîpto watedar dike û ew mirovên ku beşdarî civatên me 
dibin.  Ji ber vê yekê çi têkiliya van hemûyan bi neguhêrbariyê re heye?

Welê, mînaka ku ji bo desentralîzasyonê hatî dayîn bi neguhêrbariyê re têkildar e.  Nimûne 
radixe ber çavan ku çawa dûrketina ji nirxên bingehîn ên civatê wekî tawîzkirina 
neguhêrbariyê ye.  Ew digihîje bingeha pirsa ku ew qas bi şerxwazî   tê pirsîn, "Ma zagona 
kodê ye?"  Bi gotinên herî hêsan, ERÊ, ji bilî dema ku ew nebe.  Nirxên bingehîn ên civakê 
yên ku di kaxezên spî de têne belge kirin ji ya ku divê wekî qanûn were şîrove kirin pir 
nêzîktir in.  Bûyera Zêdebûna Nirxa EPIC dema ku pevçûnek hebe, pabendbûna me bi 
prensîbên bingehîn nîşan dide.



Bêalîbûn

Civak bi rêve dibe
Dema ku em bi dijwariyan re rû bi rû dimînin, wek mînak gelo em ji nû ve veqetandina ji 
sedî madenê, an jî meriv çawa windabûna ji Bûyera Zêdebûna Nirxê civakî bike, em bihêztir 
dibin.

DAO-Fineded
Hemî xercên pêşdebiran digihîje Xezîneya Epicenter DAO û ji bo kesek ne navendek 
qezencê ye.

Asta Qada Lîstinê
Her kesê ku beşdar bû xwediyê heman derfetê bû ku drav bi dest bixe, çi bi riya madenê an 
kirîna li ser bazara vekirî.

Premîn tune ye
Fûara EPIC di 2-ê Îlona 2019-an de bi danûstendina genesisê ya sifir dest pê kir.

Vebûn
EPIC 100% GPL V3 lîsanskirî ye.

Her kes dikare bi riya github ve daxwazek vekişînê bişîne.

Bê destûr
EPIC protokolek bê destûr e.  Her kes dikare girêkek tam û/an ya min bimeşîne.

Pools

Amerîka
Kanada, Montreal Icemining 
USA Epicmine



EMEA
Elmanya        51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Rûsya/Bakur 
EU
Tirkîye            Icemining

Icemining
Icemining

Asya-
Pasîfîkê
Çîn            
Hong Kong 
Sîngapûr        Icemining

Lihevhatina Rêkûpêk

Qanûna PÊŞKARIYÊ
Qanûna pêşniyarkirî dinivîse, "Nûvekirinên di karûbarên darayî de veguheztin û rêgezên 
danûstendinên der-sînor ku 20 sal berê nedihat pêşbînîkirin dema ku FinCEN (Tora 
Înfazkirina Sûcên Darayî) desthilata xwe ya tedbîrên taybetî hate dayîn veguherandin û 
berfireh kirin."  Kiryar nas dike ku hebûnên dîjîtal ji bo mebestên rewa têne bikar anîn, lê 
dibêje ku ew "di heman demê de ji bo aktorên xirab ên mîna cezayên redkirinê, sextekar, 
şûştina pereyan, û yên ku êrişên ransomware dikin jî xêrek e."

Tora ku xwe dispêrin binesaziya navendîparêz dê her ku diçe nikaribin karûbarê 
bikarhêneran bikin.  EPIC ji vê meylê sûd werdigire.

Howey Test
Di Hezîrana 2018 de, Serokê berê yê SEC, Jay Clayton, eşkere kir ku bitcoin ne ewlehî ye: 
"Pereyên krîpto: Ev li şûna pereyên serwer in, dolar, ewro, yen bi bitcoin veguherînin. Ew 
celeb pereyê ne.  ewlehî, "got Clayton.

EPIC bi eşkereyî ji bo lihevhatina Howey Test hatî çêkirin, li gorî rêwerzên Encumena Rêjeya 
Crypto-yê bi rastî ji nexşeyan derdixe.

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


Binesaziya Bill / Broker Pênase
Li gorî qanûnên pêşniyarkirî, kesên ku hin cûreyên zincîra blokê bikar tînin dibe ku hewce 
be ku di bin pênase broker de destûrnameyê bistînin.  Bikarhênerên EPIC ji vê yekê bêpar 
in.

Qanûna STABLE
Serlêdan nake, ji ber ku EPIC ne stablecoin e û nenavendî ye.

Berxwedan
Polyphasic Proof-of-Work her 2 demjimêran dijwariyê li ser bingehek kesane, li gorî 
algorîtmayê eyar dike, ku rê dide torgilokê ku +1000% û -90% guhertinên hashrate bi 
hêsanî bi rê ve bibe.  Em ê bi demê re heterojeniya tora xwe zêde bikin û aramiya wê zêde 
bikin.

Nerîn

Li gorî analîzên li jêr, û li gorî fikra min a pîşeyî, EPIC CASH ("EPIC) di çarçoveya Qanûna 
Ewlekariya Dewletên Yekbûyî yên 1933'an de ("Qanûn") hatiye pênasekirin, ne jî di bin analîza 
SEC v de ji bo avakirina "peymana veberhênanê" krîteran pêk naîne. Howey, 328 A.B.D. 
29311946) (ji vir û pê ve "Howey"), an jî cînavka wê. 

Rûerd

Bloka EPIC niha li Testnetê ye ku di 13ê Tîrmeha 2019an da tê plankirin ku bloka sereke ya 
genesisê ya pêşîn were destpêkirin. EPIC zincîra nepenîtiyê ya giyayî ye.

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


Pîvandin

Pêdiviyên Storage

Rêwîtiyê

Mezinahiya 
Blokê MB

Demjimêra 
Astengkirinê Çikan

Tx/Blokê Tx/Roj Blokên / Roj Tx/s Rojek

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Avrêl-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Tebax-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Mijdar-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Hezîran-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Tebax-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Hezîran-28

Rêwîtiya 2028: 6.4k tx/s - di Hezîrana 2028-an de, Protokola Blockchain EPIC dê karibe 
rojane 500+ mîlyon danûstendinan bike, ku bi asta çalakiya heyî ya Visa re wekhev e.  Di vê 
astê de, berdêl dê lêçûn-bandor bimîne, ji ber ku alîkariya blokê bes e û kapasîteya pir heye.  
Texmîna me ev e ku piraniya danûstendinan dê bi bingehîn belaş bin (lêçûnek antî-spam-ê 
ya binavkirî) û ew dravdanên pêşîn ên ku divê zû derbas bibin dibe ku peran peran bibînin.

Kêmbûn
Bi dûrxistina danûstendinên navendîparêz, me ji pirsgirêka lêçûnên ducarî yên rezerva 
perçeyî dûr xist.  Tenê 14 mîlyon EPIC hene, lê jimara rastîn a BTC-ya bandorker jixwe ji 21 
mîlyonî pirtir e.  Em ê her tiştî bikin ku yekitiya dabînkirina sêwirana orîjînal a Satoshi 
biparêzin.

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


Zûbûnî

Hevdemkirina Sernavê Zûtir

Domdarbûn

Karbon Neyînî

Aborî Serbixwe & Xwefînanse

Zero E-Waste Footprint
EPIC li ser nermalava kelûmelê ya ku jixwe heye, ku ji bo armancek din a bingehîn hatî 
kirîn, wekî pelgeyên belavkirî (CPU) an lîstikê (GPU) tê derxistin.  BTC bi mîlyonan 
yekîneyên hardware ASIC-ê yek-fonksîyonî ya yekcar hildiberîne ku dikevin zeviyên 
gerstêrka me û qirêjiyê zêde dike.



Kêmkirina Baweriyê

Alpha Leak
Alerts Whale - Xwediyên mezin ên BTC dizanin ku gava ku ew danûstendinek bişînin, dê 
tevgerên wan werin şopandin.  Ev "alpha leak" astengek e ji bo avakirina stratejiya 
portfoliyoya çêtirîn û bi nepenîtiya qata bingehîn bi tevahî tête çareser kirin, wekî di EPIC 
de, ku ne Agahiyên Whale û ne jî Lîsteya Dewlemend heye.

Validation Herêmî
Bikarhênerên BTC bi gelemperî hildibijêrin ku operasyona girêkê ji partiyek sêyemîn re 
derxînin, ku ev têgihîştî ye ji ber ku girêkek bêkêmasî 380gb cîhê dîskê hewce dike.  Berevajî 
vê, EPIC di cîhê 2.2 GB de cihî dimeşe, ku ji mirovan re hêsantir dike ku girêkan bimeşîne.  
Dema ku bi girêkek derveyî ve girêdayî ye, îhtîmala agahdariya lihevhatî heye - di eslê xwe 
de, pêdivî ye ku bikarhêner ji nodê bawer bike ku bi dilsozî rewşa heyî ya torê temsîl bike.  
Bikarhênerên EPIC bi herêmî hemî danûstendinan rast dikin û ne hewce ne ku baweriya 
xwe bi partiyek sêyemîn bînin.

Parzûnkirina Pool-Asta
Divê şanderên BTC pê bawer bin ku pargîdaniyên wekî Chainalysis biryar nedin ku 
navnîşana xwe wekî navnîşa reş destnîşan bikin, ji ber ku wê hingê pools madenê yên ku 
modela karsaziya wan sansûr û fîlterkirina danûstendinan e, dê danûstendinê di blokê de 
negire.  EPIC ne xwediyê vê pirsgirêkê ye ji ber ku mîner nikarin hûrguliyên navnîşana 
danûstendinan bibînin.

Tainted Coins
Wergirên BTC, yên ku drav tê de qebûl dikin, divê ji xerîdarên xwe bawer bikin, ji ber ku 
îhtîmala pereyên xerabûyî her gav heye.  EPIC vê pêbaweriyê ji holê radike, ji ber ku 
pereyên xerabûyî ne mimkûn in.  Pêdivî ye ku wergir ne tenê li ser pereyên xerabûyî yên 
naskirî, lê di heman demê de di heman demê de pereyên xerabûyî yên pêşerojê jî hişyar 
bin.  Dema ku BitMEX ji hêla Wezareta Dadê ve hate tawanbar kirin, di şevekê de her 
pereyên ku ji wir dihatin gumanbar kirin.  Coinbase ne tenê hesabên rûsî negirt, ew 
"hesabên ku potansiyel bi çalakiya rûsî ve girêdayî ne" girtin.  Bikarhênerên EPIC ne hewce 
ye ku xwe bi van cûdahiyên siyasî ve mijûl bibin.

Bikarhênerên BTC divê bi kesên ku ew navnîşana mifteya xweya giştî bi wan re parve dikin 
bawer bikin, ji ber pirsgirêka êrişên "toza qirêj" ku tê de hejmareke piçûk a pereyê xerakirî 
tête bicîh kirin ku armancek qirêj bike û tevgera wê dereng bike.

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


Bêbawerî saz bike
Berevajî nêzîkatiyên berê yên wekî Zcash û Piratechain ku sazkirinek pêbawer hewce 
dike, sazkirina EPIC pêbaweriyê hewce nake.

Ubiquity
Madenê li 112 welatan

Bikaranîna
Explorer.epicmine.org:
Bilindahiya Blockchain 1,341,156
Average Block Time 61,5 s
Transactions 118,799
Xerca texmînkirî 0,0063 EPIC

Amûr

Depoya Nirxan
Ji destpêkê ve, EPIC rêça firînê ya naskirî ku ji hêla îlhama xwe ve hatî ceribandin, Bitcoin 
Core şopandiye.  Yek BTC-ya ku di Adara 2020-an de li EPIC-ê hatî veberhênan nuha 129 
BTC ye.

https://explorer.epicmine.org/


Navgîna Pevguhertinê

Nirx $2 - $81 <$.01

Zûbûnî 10 deqîqe 1 deqîqe

Fungibility Na Erê

Rêjeya L1 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

Rêjeya L1 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



Piştgiriya Nermalava Madenê
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Bazirganî
EPIC li ser du torên Dex: Stellar û ViteX derfetên arbitrage pêşkêşî bazirganan dike

Bitmart
Ji 21ê Adarê, 2022-an de Bitmart entegrasyona xwe temam dike û dê dest bi pêşkêşkirina 
bazirganiyê li EPIC/USDT bike.

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
Di Pêşkeftinê de
Ne-Xerc, Nepenî-Parastin
Atomic Swap Non-Custodial
Desktop Dex-ê dakêşandî

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

Rasterast, Ne-Custodial, Zincîra P2P - Zincîra Atomic Swap



Tûrikê diravan

Sermaseya GUI

Ji bo Linux, Mac, & Windows heye



Taybetmendiyên Nû
● Bi Nodên Herêmî û Dûr ve girêdin
● Ne hewce ye ku Portên Router vekin
● Dikare Danûstendinan li ser Tor bişîne

Hejî



Dîroka Versiyon
E3 Adar-2022
E2 2020
E1 Îlon-2019




