
 بالکچین EPIC د
E3 پروتوکول
 د میلسټون خپرونھ د لوړ تضمین، کارونې او
ځانګړتیاوو لپاره نوي معیارونھ ټاکي

د ۲۰۲۲ کال د مارچ ۱۱مھ
میامی، فلوریډا

تھ ریښتیني پاتې کیدل Bitcoin DNA د ډیزاین اھداف - د

خالصون

السرسی

ھویت او محرمیت

د پلټنې وړتیا
د تادیاتو ثبوتونھ

د سانسور مقاومت

د مرکزي کولو مقاومت
حکومتدارۍ جوړښت DAO د میټا

لږترلږه رسمي درجھ بندي
نھ کارپوریشن
نھ پریمین

د ضبط مقاومت
بې پتھ ډیزاین

محرمې راکړې ورکړې
د ځان ساتنې لپاره ډیزاین شوی
Dandelion++

غیرمرکزي کول



بشپړ نوډونھ

غلظت Pool د

پھ کچھ د غیر مرکزي کولو لپاره راتلونکي ھڅې Pool د

د پرمخ وړونکي دوستي
API

(نوی) API v3 د والټ مخابراتو لپاره
کارولو وړتیا وده API د

د اسنادو وده

د کارولو اسانتیا
د لغوه کیدو وړ لیږدونھ

بندرونھ
د راکړې ورکړې اختیارونھ

Tor
Epicbox
د کارن انڻرفیس

کنسول او د فایل محصول

TUI: د ټرمینل کارن انڻرفیس

اقتصادي امنیت
د رقابتي لګښت جوړښت

د اکماالتو سلسلھ خالص کړئ
مالیې څخھ مخنیوی کوي ASIC د پولیفاسیک ثبوت-د کار ملټي الګوریتم کان کیندنھ د
د ځان تمویل خزانھ

انعطاف پذیري

د راتلونکي ثبوت
اضافي غوښتنلیکونھ

پولیفاسیک ثبوت - د کار
Sneak Peek: ECK کانري شبکھ
کوانټم چمتو دی

لوړ ډاډ
اتوماتیک ازموینھ

د جګړې ازموینھ شوې
بلوغت
زنګ



تخنیکي پور

ښھ امنیت او ثبات
د شخړې حل

اصالح کول
 چینل او ابتدایي السي شیک پیغامونھ سرور - والټ MPSC ملګري: د
اړیکھ
د ثبات وده
ھمغږي کول
Windows مطابقت

ساتنھ

بې ثباتي

بې پرٻتوب

خالصون

بې اجازې

Pools
امریکا
EMEA
آسیا - ارام سمندر

تنظیمي مطابقت
د سیالۍ قانون

ھای ټیسټ
د زیربنا بل / بروکر تعریف
د ثبات قانون

مقاومت

د توزیع وړتیا

کمښت

سرعت

ګړندی سرلیک ھمغږي کول

د څارنې مقاومت
Dandelion++
I2P & Tor



I2P
Tor

پایښت

لھ الرې

د باور کمول

ھر اړخیزه

کارول

افادیت
د ارزښت ذخیره

د تبادلې منځنۍ
د کان کیندنې سافټویر مالتړ
تجارت

والټ

GUI د ډیسټاپ

نسخھ تاریخ

کلیدي ځانګړتیاوې
ښھ فعالیت

د مشکل سمون اصالح کول

محرمیت

Tor

اړتیاوې

 بالکچین پروتوکول دریم تکرار.  پھ ریلیز کې د کلیدي ب ځانګړتیاوې EPIC معرفي کوي، د Epicenter Labs E3 نن د
.جوړونکو تھ وړتیا ورکوي چې نوښت وکړي لکھ مخکې ھیڅکلھ dApp پرمختګونھ شامل دي چې د

خالصون
 د الکترونیکي نغدو پیسو خالص نسخھ د آنالین تادیاتو اجازه ورکوي پرتھ لھ دې چې مالي ادارې تھ الړ شي مستقیم لھ یوه ګوند څخھ
 معیاري پولي پالیسۍ تعقیب سره د ترټولو اوږد سلسلې قانون او پروف-آف-کار Bitcoin بل تھ لیږل کیږي.  د 21 ملیون سکې د
.پھ اصلي ډیزاین کې ښھ والی راولي او ھغھ کلیدي ستونزې حل کوي چې اوس مھال د ډلھ ایزو منل کیدو مخھ نیسي EPIC ،سره



 د اساس پرت محرمیت کاروونکي د غچ اخیستنې څخھ ساتي، سکې د داغدار کیدو مخھ نیسي، او د سانسور، مرکزي کولو، ضبط او 
 څارنې پھ وړاندې مقاومت چمتو کوي.  موږ یو عملي غیر متمرکز تادیھ سیسټم رامینځتھ کړی چې بې باوره ، بې اجازې ، نھ
.بدلیدونکی او پھ اعظمي ډول د موجوده او راتلونکي مقرراتو سره مطابقت لري

ډیزاین اھداف

تھ ریښتینی پاتې کیدل Bitcoin DNA د
زموږ د ارزښتونو ساتنھ

● د سانسور مقاومت 
● د مرکزي کولو مقاومت 
● د ضبط مقاومت 
● د بې طرفۍ د اعتبار وړ اساس 
● بې اجازې 
● تنظیمي مطابقت 
● د څارنې مقاومت 
● د باور کمول 

السرسی
● .بشپړ نوډونھ پھ 100+ ھیوادونو کې ژوند کوي EPIC د 
● .پھ ټولھ نړۍ کې شتون لري (Github | App Store | Play Store) اړین سافټویر 
● .لھ الرې واستول شي Tor او I2P لیږد ممکن د 
● .کمزوری، سپک، ګړندی جوړښت د ګرځنده او ټیټ بریښنا وسیلو لپاره مناسب دی 

ھویت او محرمیت
 کې Monero کې ټولې معاملې پھ بشپړ ډول محرم دي، د ړندو مقدارونو او ادرسونو سره.  مخکینۍ تګالرې لکھ پھ EPIC پھ
CryptoNote پھ بالکچین کې نښې پریږدي چې انفرادي لیږدونھ د وروستھ نامعلوم کیدو لپاره زیان منونکي وړاندې کوي.  د 
EPIC لیږدونھ د راتلونکي ثابت محرمیت وړاندیز کوي، نن او سبا.

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


محرمیت
 کې، د ټولو معاملو پھ اړه کلیدي توضیحات پھ بالکچین کې د پرانیستې تفتیش لپاره شتون لري.  ځای، پتھ، او مقدار BTC پھ
 د معاملو لپاره د ګوندونو پتھ، مقدار او جغرافیایي موقعیت EPIC  .ټول غیر کوډ شوي او ټولو تھ د لیدلو وړ دي، د تل لپاره
.نھ څرګندوي

د عامھ پلټنې وړتیا او انفرادي ھویت

∞  پھ عامھ لیجر کې، دا ممکنھ ده چې وګورئ چې راکړې ورکړې د دوی د کریپټوګرافیک پاتې شونو شتون - دانھ - پھ ھر 
.بالک کې شتون لري

∞  پھ ھرصورت، یوازې لیږونکی او اخیستونکی د دې توان لري چې د لیږد پھ اړه ھر ډول توضیحات معلومھ کړي پرتھ 
.لھ دې چې پیښ شوي

∞ .د تادیې ثبوتونھ د معاملو د دریمې ډلې د پلټنې وړتیا وړتیا وړاندې کوي

∞  د ھغو کاروونکو لپاره چې د خپلو انفرادي معاملو غیر محدودې څارنې تھ ترجیح ورکوي، د دریمې ډلې آپریټرانو څخھ بھ 
 / Vite / Stellar کې EPIC یا Wanchain پھ EONE ټوکنونو کارولو اختیار وي لکھ ?EPIC د ?لیټ شوي
Binance Smart Chain.

CoinJoin
 د ھګیو پھ څیر، کوم چې یوځل پھ انفرادي توګھ بیا رغول
 ټولې لیږدونھ د ھر بالک وروستھ پھ EPIC کیدی نشي، د
.اتوماتیک ډول یوځای کیږي

Cut-Through
 د کټ لھ الرې راټولول غیر ضروري منځګړي ډیټا عناصر لھ مینځھ وړي، یوازې پھ حالت کې وروستی بدلون منعکس کوي.  کھ
 الیس باب تھ واستوي څوک چې کارول تھ لیږي، بالکچین پھ حالت کې خالص بدلون ثبتوي: ایلیس-Y کیرول، او د باب توضیحات باید
.زیرمھ نشي.  دا نھ یوازې ځای خوندي کوي بلکې محرمیت ھم زیاتوي



Dandelion++

Dandelion ++ یو لږ وزن لرونکی او مستقیم د شبکې پرت حل 
 دی چې پھ رسمي ډول تضمین شوي نوم نھ لري.  یوه معاملھ چې پھ
 اونټاریو کې رامینځتھ کیږي (ډډ مرحلھ) ممکن پھ پای کې پھ کینبرا
 کاروونکو ++ Dandelion  .کې (فلف مرحلھ) سره اړیکھ ونیسي
.تھ د فزیکي بټکوین بریدونو تجربھ کولو مخھ نیسي

I2P
I2P د ھغو سیمو لپاره یو بدیل چینل دی چیرې چې تور د السرسي وړ ندي.  د E2 راھیسې، د EPIC لیږدونھ د I2P لھ الرې 
.شتون لري

د پیډرسن ژمنې
 د پیډرسن ژمنې یو ډول کریپټوګرافیک لومړني دي چې یو کارونکي تھ اجازه ورکوي چې غوره شوي ارزښت (یا غوره شوي بیان)
.تھ ژمن وي پداسې حال کې چې دا نورو تھ پټ ساتي ، د دې وړتیا سره چې وروستھ ژمن شوي ارزښت څرګند کړي



.د پیډرسن ژمنې د ال زیاتو توضیحاتو لپاره، دلتھ وګورئ

السلیکونھ Schnorr د
 السلیکونھ د کلیدي راټولولو لپاره چمتو کوي، کوم چې پھ کمپیوټري پروسو کې Schnorr کې، د Taproot لکھ څنګھ چې پھ
.موثریتونھ پرمخ وړي.  د بټکوین کور برعکس، شنور پھ ډیفالټ ټولو معاملو کې پلي کیږي، نھ یوازې یو فرعي

 د ډیجیټل السلیکونو لپاره د کریپټوګرافیک سکنور سکیم د کالز پیټر شنور لخوا ډیزاین شوی او د کریپټوګرافیک ھش فنکشن پھ
.کارولو سره تعامل بدلوي.  دا پیچلې معاملو تھ اجازه ورکوي او د پام وړ د کارونکي محرمیت زیاتوي

Tor
 د تور شبکھ یو خوندي، کوډ شوی پروتوکول دی چې کولی شي پھ ویب کې د
 Onion Routing معلوماتو او مخابراتو محرمیت تضمین کړي.  د
 پتې، آنالین ډاټا، او د لټون کولو تاریخ پټولو IP پروژې لپاره لنډ، سیسټم د
.لپاره د پرت لرونکي نوډونو لړۍ کاروي

EP د CLI والټ څخھ مستقیم د تور پھ اړه د معاملو اجرا کولو وړتیا راوړي، د څارنې مقاومت تھ وده ورکوي.

zkPoK
 د صفر د پوھې د ثبوت مھم ځانګړتیا دا ده چې دواړه خواوې کولی شي د معلوماتو د یوې برخې ریښتیني تصدیق کړي پداسې حال کې
.چې د ثابت معلوماتو مینځپانګې څخھ ناپوه پاتې کیږي

 اساسي اصول پھ ساده ډول تشریح شوي: کھ چیرې الیس ځینې پټ معلومات ولري، لکھ د خوندي خالصولو ترکیب، او باب باید
 تصدیق کړي چې ھغھ دا معلومات لري پرتھ لھ دې چې ھغھ پخپلھ معلومات ترالسھ کړي، نو الیس بھ د باب تھ اجازه ورکولو پرتھ
.خوندي خالص کړي.  ترکیب وګورئ، او بیا یې بند کړئ



د پلټنې وړتیا

د تادیاتو ثبوتونھ
 د تادیاتو ثبوتونھ تادیھ کونکو تھ وړتیا ورکوي چې تادیھ کونکو تھ اړتیا ولري ترڅو د لیږد پروسې برخې پھ توګھ د فنډ رسید ثابت
 کړي.  بیا تادیھ کونکي کولی شي دا "ثبوت" وکاروي ترڅو د تادیې شخړې حل کړي او ثابت کړي چې دوی سم تادیھ کونکي تھ
.فنډونھ لیږلي

د سانسور مقاومت
ریښتیني ناکاموتو توزیع شوي توافق: د کار 100٪ ثبوت ، ھیڅ ځانګړي نوډونھ ندي ، ترټولو اوږد سلسلھ قاعده

.کولی شي د فایل لیږد میتود لھ الرې لھ سړې والټ څخھ سړې والټ تھ آفالین لیږدونھ واستوي

د سانسور مقاومت څھ شی دی؟

شبکھ پخپلھ نشي تړل کیدی .1
پھ شبکھ کې د ھر کارونکي انفرادي فعالیت نشي تړل کیدی .2

کور سره پرتلھ کول Bitcoin د سانسور پھ وړاندې د کاروونکو دفاع کوي - د EPIC څنګھ

توقیف



 کاروونکي عموما خپل سکې پھ محلي توګھ EPIC د
ساتي

قانوني خنډونھ

 پھ بالکچین کې ھیڅ دایمي نښې پاتې ندي پرتھ لھ کریپټوګرافیک
 پاتې شونو څخھ چې دوی تھ د معاملو یا اړخونو پھ اړه ھیڅ
.معلومات نھ څرګندوي

 کې غیر ضروري دی، ځکھ چې EPIC دا پھ بشپړ ډول پھ
.ټولې سکې د فنګ وړ او د تبادلې وړ دي

شبکھ

لیږدونھ پھ آفالین السلیک کیدی شي

 کاروونکي نشي کولی د دوی د موقعیت پراساس EPIC د
 او لھ I2P محدود شي ځکھ چې دوی کولی شي د تور او
الرې لیږدونھ واستوي

د زنځیر څخھ وتلی انتقام

EPIC کاروونکي لھ دې څخھ ساتي، ځکھ چې د لیږد پتې 
.او مقدارونھ د بھرنیو ګوندونو لپاره پټ دي

Pool

 محافظین کاروونکي پھ عمده توګھ غوره کوي چې BTC د
 دریم اړخ تھ اجازه ورکړي چې خپلې شتمنۍ وساتي.  کھ
 چیرې ساتونکي تھ څھ پیښ شي، شتمنۍ ممکن جوړجاړی
.شي

 د پخواني پوسټ حقیقت - پھ تکراري ډول پلي شوي بدل شوي
 قوانین د پخوانیو قانوني فعالیتونو جرم کولو لپاره د بالکچین
 ډیټا کاروي.  نن ورځ ترسره شوي اقدامات کولی شي څو
.لسیزې وروستھ ځورول شي

 قضیو - انفرادي پتې ممکن پھ قانوني کړنو کې UTXO د
 نومول شي، د وومینګ میشتھ صنعت تھ وده ورکوي ترڅو د
."مینځلو مودې" سره د دې پروړاندې د ساتنې ھڅھ وکړي

 انټرنیټ تھ السرسی د لیږد السلیک کولو لپاره انټرنیټ
اتصال تھ السرسی اړین دی

.د بټکوین کور ټرافیک بالک او جیوفینس کیدی شي

 پھ کارولو BTC د بانکي حساب ضبط کول - کاناډایان چې د
 سره الریو چلونکو تھ مرستھ کوي خپلو بانکي حسابونو تھ
.السرسی لھ السھ ورکړی



کې ناممکن دی EPIC دا پھ

رنګ شوي سکې

بندیزونھ
  لیست کې ځانګړي پتې شاملې دي. OFAC SDN د
 ھرڅوک چې د دې پتې سره معاملھ کوي د افشا کیدو سره مخ
.کیږي

EPIC ھیڅ پتھ نلري.  ټولې معاملې پھ مستقیم ډول بټوه - والټ 
.دي

مکسر والټونھ
Binance د مکسر والټونو لکھ Samourai او 
Wasabi سره راکړې ورکړې بندوي.  د TradeOgre 
 زیرمې رد شوي BTC کارونکي کشف کوي چې د دوی د
.تھ زیرمھ کیږي Bitbuy کلھ چې مرکزي تبادلې لکھ

 ټولې سکې د فنګس وړ دي، د ھغې پھ سرچینھ کې د EPIC د
.ککړو سکې پدیده لھ منځھ وړي

د مرکزي کولو مقاومت

حکومتداري جوړښت DAO د میټا
 پخپلھ د سیاست DAOs  .حکومتداري پھ ښکاره ډول د بالکچین میشتھ شبکو لپاره د کارپوریټ حکومتدارۍ څخھ غوره ده DAO د
 د ECR کولو متنازع ټکي کیدی شي ، پھ ځانګړي توګھ چیرې چې د پیسو اندیښنھ وي (یا حتی برید ویکتورونھ) لھ ھمدې املھ موږ
Meta-DAO یا "DAOs DAO" پھ توګھ ډیزاین کړی.

 د پتې پراساس د راکړې Pools کان کیندنې BTC د
.ورکړې فلټر کولو توان لري

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


 پھ سلګونو مرستھ کونکي * پھ سلګونو چیٹ ګروپونھ = یو ویشل شوی ځواک.  پھ عمدي توګھ نوښتونھ پھ عضوي توګھ
.راڅرګندٻږي، چې پھ پایلھ کې یې د تطبیق وړ سیلولر جوړښت دی

لږترلږه رسمي درجھ بندي
.د مرکزي کولو مقاومت یوازې د کیچ فریز څخھ ډیر دی، دا د ژوند الره ده

نھ کارپوریشن
 د لسګونو یا سلګونو معاش لرونکو کارمندانو سره د بالکچین پیل پھ طبیعي ډول لومړی د دوی خپلې ګټې پھ پام کې نیسي، چې د نورو
.د یو خالص پروتوکول پھ توګھ، ھرڅوک پھ مساوي پښو اچوي ،EPIC  .شریکانو سره د احتمالي غلطۍ المل کیږي

نھ پریمین
 کلھ چې داخلي او لومړني ویلونھ پھ شبکھ واکمني کوي، دا کولی شي د حکومتدارۍ ستونزې رامینځتھ کړي، لکھ څنګھ چې د ایتیریم
.سخت فورک کې شاھدان دي



د ضبط مقاومت

بې پتھ ډیزاین
 پھ کاناډا کې بسپنھ ورکوونکو پھ دې وروستیو کې وموندلھ چې پھ زنځیر کې د $ 50 ارزښت سرویالنس سکې لیږل کولی شي د
.زنځیر څخھ لرې پایلو المل شي ، لکھ د بانکي حسابونو درلودل او حتی فزیکي شتمنۍ ضبط شوي

محرمې راکړې ورکړې
 د ھرچا لپاره د کارولو لپاره کریپټو کرنسی EPIC  .نازولي ګاونډیان او ظالم رژیمونھ نشي کولی د فعالیت لپاره د بټو بیالنس وڅاري
.خوندي کوي

Dandelion++
  .پتې پھ ښکاره کولو سره خطر تھ رسوي IP کور خپل کاروونکي د راکړې ورکړې پرمھال د Bitcoin د څارنې سکې لکھ د
Dandelion++ کاروونکو تھ اجازه ورکوي چې د دوی موقعیت پھ لیکولو سره خوندي پاتې شي.

د ځان ساتنې لپاره ډیزاین شوی
 کاروونکي EPIC پھ کوریا کې ھغھ کاروونکي چې د دوی حکومت باور لري چې مالیھ یې ورکړې، د دوی بټوې وچې شوې.  د
.عموما د خپلو کلیدونو ساتنھ کوي، کوم چې د خپل سري ضبط څخھ ساتنھ کوي

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


غیرمرکزي کول

بشپړ نوډونھ

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

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


غلظت Pool د
 څخھ د ھاشریټ 51٪ برخھ د اندیښنې وړ ده، مګر دا واحد احصایھ ټولھ کیسھ نھ Icemining.ca پھ لومړي نظر کې، د
:کوي

● .د پولیفاسیک پروف-آف-کار (فیجوډا ملټي الګو) برید کونکي تھ اړتیا لري چې د ټولو 3 الګوریتمونو 51٪ امر وکړي
● .بھر کان کیندنې کوي، کوم چې د برید پھ صورت کې اضافي امنیت چمتو کوي Pool د 26٪ 

 درلودل د بازار غوښتنې لخوا پرمخ وړل غیر Pools د یوې شبکې لپاره چې یوازې 2 کلن دی ، دمخھ د 4 عضوي جوړ شوي
 معمولي دي.  موږ باور لرو چې زموږ د ملیاردونو بشپړ نوډونو لید مالتړ کولو لپاره ، چې ډیری یې کان کیندنې دي ، موږ بھ لسګونھ
 تھ اړتیا ولرو ترڅو د ډیر مرکزي کیدو مخھ ونیسو.  د دې پای تھ رسولو لپاره، موږ پھ دې مسلھ کې د 2019 راھیسې Pools زره
 پھ اسانۍ سره د حرکت Pools سرچینې پانګونھ کړې ترڅو بنسټیز خنډونھ لیرې کړي چې دا مھال خلک د خپل R&D د پام وړ
.کولو مخھ نیسي

پھ کچھ د غیر مرکزي کولو لپاره راتلونکي ھڅې Pool د

● پرمخ بوځي Pools د متشبثینو او پھ لویھ پیمانھ کان کیندونکو ھڅولو تھ دوام ورکړئ ترڅو خپل 

● کې شتون لري Github سافټویر پھ DIY FOSS Pool د 



● ټای ان PoW Pools اکوسیستم کې د سټیک کولو او نورو نوډونو سره د Epicenter پھ ټول 

د پرمخ وړونکي دوستي

API

(نوی) API v3 د والټ مخابراتو لپاره

کارولو وړتیا وده API د

د اسنادو وده
E3 زموږ د موجوده اسنادو کتابتون تھ وده ورکوي، کوم چې جوړونکو تھ دا توان ورکوي چې ډیر ژر بازار تھ ورسیږي.

د کارولو اسانتیا

د لغوه کیدو وړ لیږدونھ
 د عامھ کلیدي پتې پراساس کریپټو اسعارو برعکس ، پھ میمبل وایمبل کې د سکې لھ السھ ورکول ناممکن دي.  پھ غلطۍ سره لیږل
.شوي لیږدونھ لغوه کیدی شي کھ چیرې ال نھایی شوي نھ وي

بندرونھ
.تور مدغم کوي نو دا نور اړین ندي E3  .کې، دا اړینھ وه چې د لیږد لیږلو لپاره د روټر بندرونھ خالص کړئ E2 پھ

کان کیندنھ
 Easy-Miner لخوا Blacktygr د پام وړ سرچینې د کان کیندنې د ال اسانھ او اسانھ کولو لپاره پانګونھ شوې.  ځانګړي مثالونھ د
لخوا اتوماتیک ترتیب دي Epicmine.org او د 2.0



د راکړې ورکړې اختیارونھ

Tor
Tor ادغام د روټر بندرونو خالصولو یا د https پتھ افشا کولو تھ اړتیا پرتھ متقابل لیږد اسانھ کوي. پیژندنھ د پایلې پھ توګھ وده 
.کوي

EpicPay.me
EpicPay.me د غیر متقابل لیږد لپاره د غیر متقابل عمل حل کولو لپاره غیر متقابل غیر متقابل پیغام اداره کولو تھ اجازه 
.ورکوي ، کھ څھ ھم پھ مرکزي ډول.  د دې خدماتو راتلونکي نسخې بھ زیربنا ال غیرمرکزي او سختھ کړي

د کارن انڻرفیس

کنسول او د فایل محصول
د فایل او کنسول محصول ویش او پاکول #18

TUI: د ټرمینل کارن انڻرفیس
د ټرمینل کارن انڻرفیس: لیستونھ سکرول کیدی شي #13
د ټرمینل کارن انڻرفیس: د الګ لید معرفي کړئ #14
د ټرمینل کارن انڻرفیس: پھ ثبات او کارونې کې عمومي پرمختګونھ #15



اقتصادي امنیت

د رقابتي لګښت جوړښت
 کور ایکوسیستم د شبکې دوامداره امنیت مالتړ لپاره 10+ ملیارد ډالرو پانګوونې لګښتونو تھ اړتیا لري. دا پھ بشپړ Bitcoin د
.کې غیر ضروري دی، کوم چې د مخکې موجود توکو ھارډویر چلوي EPIC ډول پھ

د اکماالتو سلسلھ خالص کړئ

AMD 15$ :عایدb
نھ RandomX

ProgPow

Apple 365$ :عایدb
نھ M1: RandomX & ProgPow

ARM 2$ :عوایدb
نھ RandomARM

Bitmain 2$ :عوایدb
ھو نھ

Intel 79$ :عایدb
ھو RandomX

MicroBT 1$ :عایدb
ھو نھ

Nvidia 24$ :عوایدb
نھ ProgPow



$82b $483b

مالیې څخھ مخنیوی کوي ASIC د پولیفاسیک ثبوت-د کار ملټي الګوریتم کان کیندنھ د
.اصلي کاروونکو پھ 2021 کې د کان کیندنې فیسونو لپاره $ 1+ ملیارد ډالر مصرف کړي Bitcoin د

د ځان تمویل خزانھ

انعطاف پذیري
 د اضافي کارونې قضیې ځای پھ ځای کولو لپاره غزول کیدی شي.  راتلونکي نسخې کې بھ د څو شتمنیو وړتیا او اضافي الګوریتمونھ
.شامل وي

څو شتمنۍ

 سره ، د زنځیر EPIC $ راتلونکي نسخې بھ د څو ټوکن ډولونو رامینځتھ کولو تھ اجازه ورکړي ، د فنګ وړ یا غیر فنجی وړ ، د
 بشپړ محافظت Mimblewimble سلسلھ کې تجارت شي.  دا د بدیل شتمنیو تھ اجازه ورکوي چې د EPIC اصلي شتمنۍ سره د
.سره تجارت شي

 اصلي سکې Epic ټوکنونو پھ څیر فعالیت وړاندې کوي، پرتھ لھ دې چې د سمارټ قراردادونو سرتھ ورسوي، د ERC20 دا طریقھ د
 پھ کارولو سره ، موږ د لومړي ځل لپاره د ټوکن کائنات تھ ریښتیني Mimblewimble سره.  د دودیز ټوکنونو مالتړ لپاره د
.فنګسي وړتیا پراخھ کوو

 صادرونکي کولی شي پھ جریان کې د ټولو شتمنیو پھ اړه روڼتیا چمتو کړي پداسې حال کې چې د ځانګړو معاملو لپاره مطلق
 محرمیت چمتو کوي.  شتمنۍ کیدای شي پھ زنځیر کې پھ خوندي او فنګسي ډول تبادلھ شي، د قیمت کشف او د بازار تصفیې تھ اجازه
.تضمینونو بشپړ سیټ ساتل Mimblewimble ورکوي پداسې حال کې چې د انفرادي معاملو لپاره د



 ځواک تھ اجازه ورکوي چې د نوي کارولو قضیو پھ زړه پورې لړۍ کې ګټھ Mimblewimble د دودیز ټوکنونو اضافھ کول د
 پورتھ کړي. ډیجیټل ډاونلوډونھ ، د بار بار الوتنې مایلونھ ، ګرځنده دقیقې ، د پارکینګ ټیکټونھ د کارولو قضیې مثالونھ دي چې ګټھ
.کولی شي

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

ERC20-Style
د شتمنیو ډولونھ
:فنګسي
:غیر فنګسي ERC721, 1155 etc

د راکړې ورکړې بڼھ

 کې، لیږدونھ متقابل دي او 3 مرحلو تھ اړتیا لري.  د پروتوکول راتلونکي نسخې بھ د 2 مرحلې او 1 مرحلې راکړې E3 پھ
.ورکړې تھ اجازه ورکړي، د ھمغږۍ اړتیاوې کمې کړي او د تطبیق وړ کارولو قضیو لړۍ پراخھ کړي

:پھ راتلونکي کې، موږ ھڅھ کوو چې د مخامخ معاملو لپاره ډیر مالتړ چمتو کړو

● د آډیو لیږد
● بلوتوث راکړه ورکړه 
● کوډ لیږد QR د 

د ترانسپورت پرت
 پھ کوډبیس کې د ډیټا ټرانسپورټ ماډلر رامینځتھ کولو سره ، د دریمې ډلې مرستھ کونکي کولی شي پھ اسانۍ سره نوي چینلونھ اضافھ
.کړي ، تجربھ کې مرستھ وکړي او سانسور تھ ګړندي ځواب ھم ورکړي



د راتلونکي ثبوت

اضافي غوښتنلیکونھ
 د ماشین زده کړې انجن تھ EPIC ځانګړي الګوریتمونو ادغام دا امکان وړاندې کوي چې د کار ثبوت ګټور کړي او TPU د
.واړوي

پولیفاسیک ثبوت - د کار
.ماډلر ډیزاین پھ الوتنھ کې د ګرم بدلولو الګوریتمونو تھ اجازه ورکوي EPIC جوړ شوي الګوریتمونھ لږ اندیښنھ لري ځکھ چې د

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

Sneak Peek: ECK کانري شبکھ
ECK - Google Docs

کوانټم چمتو دی
.د 2019 راھیسې ترسره شوي څیړنې ھڅې تاییدوي چې جوړښت شوي جال الګوریتمونھ مطابقت لري

لوړ ډاډ

اتوماتیک ازموینھ
E3 موږ تھ فرصت راکړ چې د اتومات ازموینې زیربنا کې پانګونھ وکړو چې زموږ وړتیا بھ ښھ کړي ترڅو راتلونکي ریلیزونھ ډیر 
.ګړندي کړي

د جګړې ازموینھ شوې
 زموږ د ?د وینې د څنډې پرځای مخکښ? چلند د یوې برخې پھ توګھ، موږ د دې بدلونونو د راسټ - میمبل وایمبل ایکوسیستم لھ دننھ
.څخھ راښکتھ کولو کې خورا راحتھ احساس کوو ، ځکھ چې دوی د کافي وخت لپاره پھ نورو شبکو کې پھ تولید کې فعالیت کوي

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


بلوغت
.وارد شوی کوډ د 12+ میاشتو لپاره پھ تولید کې روان دی پرتھ لھ کومې پیښې پھ نورو پروژو کې

زنګ
.موږ زنګ د دې د حافظې خوندیتوب ملکیتونو لپاره غوره کړی ، کوم چې د برنامې خطا لپاره ساحھ محدودوي

تخنیکي پور

ښھ امنیت او ثبات
تٻروتنھ # 6 7 8

د شخړی حل کول
تٻروتنھ 20#

اصالح کول
شاخص ChainDB اداره کول او د PMMR غوره محصول د #11

د مشکل سمون اصالح کول

چینل او د الس اخیستو لومړني پیغامونھ MPSC ملګري: د
بګ 10#

د سرور-والټ ارتباط
تٻروتنھ 22#

د ثبات وده
تٻروتنھ 12#

ھمغږي کول
تٻروتنھ 21#

د وینډوز مطابقت
تٻروتنھ 23#



ساتنھ
#5 Hardfork (HF2) د CuckarooM29 PoW بدلونونھ معرفي کوي
د نوي سرلیک نسخھ 7 #6
د غوره سرلیک نسخھ سویچ #7
کوډبیس مدغم کړئ grin 3.0.0 د #9

بېثباتي
:د ټولنې غړي ایزلو لخوا تبصره

 پھ کریپټو کې ډیری واقعیا مھم نظریات شتون لري.  کلمې لکھ ازادي، آزادۍ، محرمیت، غیر متمرکز، بې اعتمادي، بې ثباتي، او نور
 ډیری وختونھ پھ سپینو کاغذونو کې کارول کیږي ترڅو د ټولنې لخوا شریک شوي بنسټیز باورونھ مستند کړي.  لکھ څنګھ چې وخت
 GPU او CPU تیریږي، دا بنسټیز اصول ازمول کیږي او انعطاف ارزول کیدی شي.  یوه سکھ چې د ھر اړخیز او غیر متمرکز
 مرکزي ذخیره کولو تھ مخھ کوي.  د کار غیر متمرکز ثبوت د ونډې ASICs اجزاو لخوا د ماین وړ کار ثبوت پھ توګھ پیل کیږي د
 مرکزي ثبوت تھ الره ھواروي.  ښکاره تجارتونھ شتون لري.  د شبکې د خوندي کولو مبارکي.  مګر پھ کوم قیمت؟  پھ غیرمرکزي
  کولو کې د باور اساس د عامو خلکو د ګټې پرځای د شرکتونو ګټو تھ پلورل کیږي لکھ څنګھ چې پھ ډیری سپینو کاغذونو کې اراده وه.
 یقینا، سکھ ممکن د فیټ پھ پرتلھ نسبتا غیر متمرکز وي مګر د بنسټیز ارزښت ستنھ جوړه شوې او د ټولنو لخوا مالتړ شوي غوره
 بدیلونھ شتون لري چې الھم پاملرنھ کوي.  کوم یو بھ پھ اوږد مھال کې ډیر مقاومت ولري؟  ھغھ سکھ چې د ټولنې ګډ ارزښتونو تھ
 ریښتیا وي یا ھغھ سکھ چې د کارپوریټ صنعت تھ پلورل کیږي؟  ځواب روښانھ دی.  ھغھ څھ چې کریپټو پھ لومړي ځای کې معنی
ورکوي او دا ھغھ خلک دي چې زموږ پھ ټولنو کې برخھ اخلي.  نو دا ټول د بدلون سره څھ تړاو لري؟

 ښھ، د غیر متمرکز کولو لپاره ورکړل شوی مثال د بې ثباتۍ سره تړاو لري.  بٻلګھ پھ ګوتھ کوي چې څنګھ د ټولنې لھ اصلي ارزښتونو
 څخھ انحراف د بې ثباتۍ سره جوړجاړی تھ ورتھ دی.  دا د دې پوښتنې سر تھ رسیږي چې پھ خورا سختۍ سره پوښتل شوي، "ایا د
 کوډ قانون دی؟"  پھ ساده شرایطو کې، ھو، پرتھ لھ دې چې دا نھ وي.  د ټولنې اصلي ارزښتونھ لکھ څنګھ چې پھ سپینو کاغذونو کې
 ارزښت ډیر جریان پیښھ د بنسټیزو اصولو EPIC مستند شوي د ھغھ څھ سره ډیر نږدې دي چې باید د قانون پھ توګھ تشریح شي.  د
.سره زموږ ژمنتیا څرګندوي کلھ چې شخړه وي



بېپرٻتوب

ټولنھ حاکمھ ده
 کلھ چې د ننګونو سره مخ کیږو، لکھ د کان کیندنې فیصدي بیا ځای پر ځای کول، یا د ارزښت د زیاتوالي پیښې څخھ د ضایع کیدو
.ټولنیز کولو څرنګوالی، موږ پیاوړي کیږي

DAO - تمویل شوی
.خزانې تھ جمع کیږي او د ھیچا لپاره د ګټې مرکز ندي Epicenter DAO د پراختیا کونکي ټول فیسونھ د

د کچې لوبې کولو ډګر
 ھرڅوک چې پھ کې ښکیل دي د سکې ترالسھ کولو لپاره ورتھ فرصت درلود، کھ د کان کیندنې لھ الرې وي یا پھ خالص بازار کې
.پیرود

نھ پریمین
.میلھ د سپتمبر پھ 2، 2019 کې د صفر د پیدایښت عرضھ سره پیل شوه EPIC د

خالصون
EPIC 100٪ GPL V3 جواز لري.
.ھرڅوک کولی شي د ګیتوب لھ الرې د پلټ غوښتنھ وسپاري

بېاجازې
EPIC یو بې اجازې پروتوکول دی.  ھر څوک کولی شي بشپړ نوډ او / یا ماین پرمخ بوځي.

Pools

امریکا
 Icemining              کاناډا، مونټلایر
USA Epicmine



EMEA
جرمني 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - روسیھ/شمال 
EU
ترکیھ Icemining

Icemining
Icemining

آسیا - ارام سمندر
چین
ھانګ کانګ
سینګاپور Icemining

تنظیمي مطابقت

د سیالۍ قانون
 وړاندیز شوی قانون لیکي، "پھ مالي خدماتو کې نوښتونو د پولې ھاخوا معاملو طریقې بدلې او پراخې کړې چې 20 کالھ وړاندې یې
 د مالي جرمونو پلي کولو شبکھ) تھ د ځانګړي اقداماتو واک ورکړل شو."  دا عمل پیژني چې) FinCEN تصور نھ کیده کلھ چې
 ډیجیټل شتمنۍ د مشروع اھدافو لپاره کارول کیږي، مګر وایي چې دا د "د ناوړه لوبغاړو لکھ د بندیزونو تښتونکو، درغلۍ کونکو، د
".بریدونو ترسره کوي لپاره ھم یو نعمت دی ransomware پیسو مینځلو، او ھغھ کسان چې د

 د دې رجحان څخھ EPIC  .ھغھ شبکې چې پھ مرکزي زیربنا تکیھ کوي بھ پھ زیاتیدونکي توګھ نشي کولی کاروونکو تھ خدمت وکړي
.ګټھ پورتھ کوي

Howey ازموینھ
 پخواني رییس، جې کلیټون، روښانھ کړه چې بټکوین امنیت نھ دی: "کریپټو اسعارو: دا د حاکمو اسعارو SEC د 2018 پھ جون کې، د
.بدلھ ده، ډالر، یورو، ین د بټکوین سره بدل کړئ، دا ډول اسعارو ندي.  یو امنیت، "کلیټون وویل

EPIC پھ ښکاره ډول د ھاوی ټیسټ مطابقت لپاره ډیزاین شوی ، د کریپټو درجھ بندي شورا الرښوونو سره سم پھ لفظي ډول لھ 
.چارټونو څخھ نمرې ورکوي

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


د زیربنا بل / بروکر تعریف
 د وړاندیز شوي قانون الندې، ھغھ خلک چې د بالکچین ځینې ډولونھ کاروي ممکن د بروکر تعریف الندې جواز ترالسھ کولو تھ اړتیا
.کاروونکي لھ دې څخھ معاف دي EPIC ولري.  د

د ثبات قانون
.یو مستحکم کوین نھ دی او غیر متمرکز دی EPIC نھ پلي کیږي، ځکھ چې

مقاومت
 د پولی فازیک پروف-آف-کار مشکل پھ ھر 2 ساعتونو کې پھ انفرادي ډول تنظیموي، د ھر الګوریتم پھ اساس، دا شبکھ د دې توان
 ورکوي چې +1000٪ او -90٪ ھشیټ بدلونونھ پھ اسانۍ سره اداره کړي.  موږ بھ د وخت پھ تیریدو سره زموږ د شبکې توپیر تھ
.دوام ورکړو او د ھغې ثبات بھ زیات کړو

نظر

 EPIC د ھغھ تحلیل پراساس چې دلتھ وړاندې شوي، او د ھغھ دلیلونو لپاره چې تعقیب کیږي، زما پھ مسلکي نظر کې، د
CASH ("EPIC) یو امنیت نھ دی لکھ څنګھ چې د متحده ایاالتو د 1933 د امنیت قانون ("عمل") الندې تعریف شوی، او 
 یا د ھغې د نسل تحلیل الندې د ،("Howey" لھ دې وروستھ) (SEC v. Howey, 328 U.S. 29311946 نھ ھم دا د
.پانګې اچونې قرارداد" جوړولو لپاره معیارونھ پوره کوي"

پس منظر

 بالکچین اوس مھال پھ ټیسټ نیټ کې دی د صفر پریمین فیئر النچ جینیسس اصلي خالص بالک سره د جوالی پھ EPIC 13 د
.د پټو محرمیت سلسلھ ده EPIC .2019 کې ټاکل شوی

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


دتوزیعوړتیا

د ذخیره کولو اړتیاوې

لھ الرې

(MB) د بالک اندازه د وخت بندول Tx/بالک Tx/ورځ بالکونھ/ورځ Tx/s نیټھ

2 50 2000 3.4MM 1728 40 اپریل - 22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 اګسټ-22



8 30 8000 23MM 2880 267 نومبر-22

16 25 16000 55MM 3456 640 جون-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 اګست-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 جون-28

 بالکچین پروتوکول بھ وکوالی شي ھره ورځ 500+ ملیون لیږدونھ EPIC د 2028 پھ جون کې، د - k tx/sد 2028 لھ الرې: 6.4
 پروسس کړي، کوم چې د ویزې د اوسني فعالیت کچې سره برابر دی.  پھ دې پیمانھ، فیس بھ د لګښت اغیزمن پاتې شي، ځکھ چې د
 بالک سبسایډي کافي ده او کافي ظرفیت شتون لري.  زموږ اټکل دا دی چې ډیری لیږدونھ بھ پھ الزمي ډول وړیا وي (د سپیم ضد ضد
.لګښت) او د لوړ لومړیتوب تادیات چې باید ژر تر ژره ترالسھ شي ممکن د پیسو پھ بدل کې وګوري

کمښت
 EPIC د مرکزي تبادلې پھ پریښودلو سره، موږ د جزوي زیرمو دوه برابره لګښتونو ستونزې څخھ مخنیوی کړی.  یوازې 14 ملیون
 ریښتینې شمیره ال دمخھ د 21 ملیون څخھ ډیر ښھ ده.  موږ بھ د ساتوشي اصلي BTC شتون لري، پداسې حال کې چې د اغیزمن
.ډیزاین د اکماالتو بشپړتیا ساتلو لپاره ھرڅھ ممکنھ کړو

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


سرعت

ګړندی سرلیک ھمغږي کول

پایښت

کاربن منفي

پھ اقتصادي توګھ خپلواک او ځان بسپنھ

د صفر ای فاضلھ فوټ چاپ
EPIC د اجناسو ھارډویر کې کان کیندل کیږي چې دمخھ شتون لري ، د بل لومړني ھدف لپاره پیرود شوی لکھ سپریډ شیټونھ 
(CPU) یا لوبو (GPU).  BTC ملیونونھ واحدونھ د مصرف وړ واحد فنکشن ASIC ھارډویر تولیدوي چې زموږ د سیارې 
.ځمکې تھ ننوځي او ککړتیا الپسې زیاتوي



د باور کمول

د الفا لیک
 لوی خاوندان پوھیږي چې کلھ دوی لیږد واستوي، د دوی حرکتونھ بھ تعقیب شي.  دا ?الفا لیک? د غوره BTC د ویل االرټس - د
 EPIC پورټ فولیو ستراتیژۍ جوړولو پھ وړاندې یو خنډ دی او پھ بشپړ ډول د بیس لیت محرمیت لخوا حل شوی، لکھ څنګھ چې پھ
.کې، کوم چې د ویل الرټ او د بډایھ لیست نلري

محلي اعتبار
 کاروونکي عموما د دریمې ډلې تھ د نوډ عملیات بھر کولو لپاره غوره کوي، کوم چې دا معنی ورکوي چې بشپړ نوډ د BTC د
380gb ډیسک ځای تھ اړتیا لري.  EPIC، 2.2 برعکس، پھ ځایی توګھ پھgb ځای کې چلوي، دا د خلکو لپاره د نوډونو چلولو لپاره 
 د السرسي وړ ګرځوي.  کلھ چې د بھرني نوډ سره وصل شي ، د موافقت شوي معلوماتو احتمال شتون لري - پھ حقیقت کې ،
 کاروونکي پھ محلي توګھ EPIC کارونکي باید پھ نوډ باور وکړي ترڅو د شبکې اوسني حالت پھ وفادارۍ سره استازیتوب وکړي.  د
.ټولې معاملې تاییدوي او اړتیا نلري پھ دریم اړخ باور ولري

کچې فلټر کول Pool د
 لیږونکي باید باور ولري چې شرکتونھ لکھ چینالیسس پریکړه نھ کوي چې د دوی پتھ د تور لیست پھ توګھ وټاکي، ځکھ چې بیا BTC د
 دا EPIC  .چې د سوداګرۍ ماډل یې د سانسور او فلټر معاملو لپاره دی بھ پھ بالک کې لیږد شامل نھ کړي Pools د کان کیندنې
.ستونزه نلري ځکھ چې کان کیندونکي نشي کولی د معاملو پتھ توضیحات وګوري

رنګ شوي سکې
 ترالسھ کونکي، ھغھ څوک چې پھ دې کې تادیھ مني، باید پھ خپل پیرودونکي باور وکړي، ځکھ چې د ککړو سکې امکان تل BTC د
 دا باور لھ منځھ وړي، ځکھ چې ککړې سکې ناشونې دي.  اخیستونکي باید نھ یوازې د پیژندل شوي داغ لرونکي EPIC  .شتون لري
 د عدلیې ریاست لخوا تور لګول شوی BitMEX سکې پھ اړه محتاط وي، بلکھ د احتمالي راتلونکي داغ شوي سکې څخھ ھم.  کلھ چې
 یوازې د روسیې حسابونھ بند نھ کړل، دا ?ھغھ Coinbase  .و، د شپې لھ خوا کومې پیسې چې لھ ھغھ ځایھ راځي شکمن شوي
 کاروونکي اړتیا نلري د دې سیاسي توپیرونو سره EPIC حسابونھ چې پھ احتمالي توګھ د روسیې فعالیت سره تړاو لري? بند کړل.  د
.ځان اندیښنھ ولري

 کاروونکي باید پھ ھغھ چا باور وکړي چې دوی ورسره خپل عامھ کلیدي پتھ شریکوي، ځکھ چې د "داغ شوي دوړو" بریدونو BTC د
.ستونزې پھ کوم کې چې د یوې کوچنۍ اندازې د ککړ شوي سکې ځای پرځای شوي ترڅو ھدف ککړ کړي او حرکت یې وځنډوي

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


بې باوره ترتیب
 ترتیب ھیڅ باور تھ EPIC کوم چې باوري تنظیم تھ اړتیا لري، د Piratechain او Zcash د پخوانیو طریقو برخالف لکھ
.اړتیا نلري

ھر اړخیزه
پھ 112 ھیوادونو کې کانونھ

کارول
Explorer.epicmine.org:
د بالکچین لوړوالی 1,341,156
s د بالک اوسط وخت 61.5
راکړې ورکړې 118,799
EPIC اټکل شوی فیس 0.0063

افادیت

د ارزښت ذخیره
 د BTC کور لخوا تجربھ شوې.  یو Bitcoin ،د پیژندل شوي الوتنې الره تعقیب کړې چې د دې الھام EPIC ،د پیل راھیسې
.ارزښت لري BTC کې پانګونھ کړې اوس مھال د EPIC 129 2020 پھ مارچ کې پھ

https://explorer.epicmine.org/


د تبادلې منځنۍ

لګښت $2 - $81 <$.01

سرعت دقیقې 10 دقیقھ 1

فنګسیت نھ ھو

L1 2022 لھ الرې 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 2028 لھ الرې 4.6 tx / s 6.4k tx / s



د کان کیندنې سافټویر مالتړ
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

تجارت
EPIC پھ دوو Dex شبکو کې سوداګرو تھ د منځګړتوب فرصتونھ وړاندې کوي: Stellar او ViteX

Bitmart
.کې بھ د سوداګرۍ وړاندیز پیل کړي EPIC/USDT خپل ادغام بشپړوي او پھ Bitmart د مارچ تر 21 پورې، 2022

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
پھ پرمختیا کې
نھ فیس، د محرمیت ساتنھ
Atomic Swap غیر محافظھ کار
Dex د ډاونلوډ وړ ډیسټاپ

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

Atomic Swap سلسلھ - چین P2P ،مستقیم، غیر محافظھ کار



والټ

GUI د ډیسټاپ

لپاره شتون لري Windows او ،Linux، Mac د



نوې بڼې
● ځایی او ریموټ نوډونو سره وصل شئ
● د روټر بندرونو خالصولو تھ اړتیا نشتھ 
● د تور لھ الرې لیږدونھ لیږل کیدی شي 

موبایل



نسخھ تاریخ
E3 2022-مارچ
E2 2020
E1 2019-سپتمبر




