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ਅੱਜ @Epicenter  Labs E3 ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, EPIC ਬਲਾਕਚੈਨ ਪਰ੍ੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੁਹਰਾਓ। ਰੀਲੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ dApp ਿਬਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰ
ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਸੰਸਕਰਣ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਬਗੈਰ 
ਇੱਕ ਿਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਪਰਫੂ-ਆਫ-ਵਰਕ 
ਦੇ ਨਾਲ 21 ਿਮਲੀਅਨ ਿਸੱਿਕਆਂ ਦੀ ਿਬਟਕੋਇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, EPIC ਮੂਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ 
ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।



 ਬੇਸ ਲੇਅਰ ਗੁਪਤਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਸੱਿਕਆਂ ਨੰੂ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਸੈਂਸਰਿਸ਼ਪ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਹਾਰਕ ਿਵਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਭੁਗਤਾਨ 
ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਆਿਗਆ-ਰਿਹਤ, ਅਟੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜ਼ਦੂਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ 
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕਲੂ ਹੈ।

ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਟੀਚੇ

ਿਬਟਕੋਇਨ ਦੇ DNA ਪਰ੍ਤੀ ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ

● ਸੈਂਸਰਿਸ਼ਪ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ
● ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ
● ਜ਼ਬਤੀ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧਤਾ
● ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ
● ਇਜਾਜ਼ਤ-ਰਿਹਤਤਾ
● ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਕਲੂਤਾ
● ਿਨਗਰਾਨੀ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧਤਾ
●ਭਰੋਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਅਸੈਸਿਬਲਟੀ
● EPIC ਦੇ ਪਰੂੇ ਨੋਡਸ 100+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
● ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Github | App Store | Play Store) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
● ਟਰ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ I2P ਅਤੇ Tor ਰਾਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
● ਪਤਲਾ, ਹਲਕਾ, ਤੇਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ

ਤਰਹ੍ਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਗੰੁਮਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ
EPIC ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੋਨੇਰੋ ਿਵੱਚ ਿਕਰ੍ਪਟੋਨੋਟ ਬਲਾਕਚੇਨ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਡੀਨੋਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। EPIC ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍, 
ਭਿਵੱਖ-ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

https://docs.google.com/document/d/1Wo1h0bn02jn_JO7epR9tgYZeEnMc4f-O34-K9b9ccjM/edit#heading=h.m6sfl7kpjch
https://medium.com/epic-cash/the-freeman-family-e3b9c3b3f166


ਗੁਪਤਤਾ
BTC ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਬਲਾਕਚੇਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਟਕਾਣਾ, 
ਪਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਣ-ਇਿੰਕਰ੍ਪਟਡ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਦਖਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰੁਨਸਾਨ 
ਹਨ। ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਗੋਿਲਕ 
ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ ਪੜਤਾਲਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੰੁਮਨਾਮੀ
∞ ਜਨਤਕ ਬਹੀ-ਖਾਤੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਕਰ੍ਪਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ 

ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ - ਕਰਨਲ - ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

∞ ਪਰ, ਕੇਵਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ।

∞ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੂਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

∞ ਿਜਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਰ੍ਿਤਬੰਿਧਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ਾਂ 
ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ "ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ EPIC" ਟੋਕਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਵੈਨਚੈਨ 'ਤ EONE ਜ Vite/
Stellar/Binance ਸਮ ਰਟ ਚ ਨ 'ਤੇ EPIC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

CoinJoin
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅੰਿਡਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਸਕਐੁਂਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮੁੜ-ਿਨਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ EPIC 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Cut-Through
Cut-Through  ੂ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਡੇਟਾ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਅੰਿਤਮ 
ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਿਲਸ ਬੌਬ ਨੰੂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਰੋਲ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲਾਕਚੇਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ 
ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਐਿਲਸ->ਕਾਰੋਲ, ਅਤੇ ਬੌਬ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ 
ਿਸਰਫ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।



Dandelion++
@Dandelion++ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਹੱਲ 
ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਟੰੀਸ਼ੁਦਾ ਗੰੁਮਨਾਮੀ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਸਟੈੱਮ ਫੇਜ਼) 
ਆਖਰਕਾਰ ਕੈਨਬਰਾ ਿਵੱਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਫਲੱਫ 
ਫੇਜ਼)।Dandelion++ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੌਿਤਕ ਿਬਟਕੋਇਨ 
ਹਮਿਲਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

I2P
I2P ਉਨਹ੍ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਟੋਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। E2 ਤੋਂ ਲੈਕੇ, EPIC ਲੈਣ-ਦੇਣ I2P ਰਾਹੀਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਪੇਡਰਸਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ
ਪੈਡਰਸਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਕਰ੍ਪਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ ਆਿਦਮ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 
ਿਬਆਨ) ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ।



ਪੇਡਰਸਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਤਿਰਤ ਿਵਆਿਖਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਏਥੇ ਦੇਖੋ।

Schnorr ਦਸਤਖਤ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ Taproot ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  Schnorr ਦਸਤਖਤ ਮੁੱਖ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਿਪਊਟੇਸ਼ਨਲ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕਸ਼ੁਲਤਾ ਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। Bitcoin Core ਦੇ ਉਲਟ, Schnorr ਨੰੂ ਿਡਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-
ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਬ-ਸੈੱਟ।

ਿਡਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਿਕਰ੍ਪਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ Schnorr ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਕਲਾਜ਼-ਪੀਟਰ ਸ਼ਨੋਰ ਦੁਆਰਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਕਰ੍ਪਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ ਹਸ਼ੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਸਪਰ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Tor
Tor ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਏਨਿਕਰ੍ਪਟ ਕੀਤਾ ਪਰ੍ੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਵੈੱਬ 
'ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
Onion Routing ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ, ਿਸਸਟਮ IP ਪਿਤਆਂ, 
ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬਰ੍ਾਊਿਜ਼ੰਗ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੇਅਰਡ 
ਨੋਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

E3 ਸੀਐਲਆਈ ਵਾਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

zkPoK
ਿਗਆਨ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਿਗਆਨ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਦੋਵੇਂ ਿਧਰਾਂ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 
ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਿਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਸਰਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਜੇ ਐਿਲਸ ਕੋਲ ਕਝੁ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਿਤਜੌਰੀ 
ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ ਸੁਮੇਲ, ਅਤੇ ਬੌਬ ਨੰੂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਖਦੁ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਿਲਸ ਬੌਬ ਨੰੂ ਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਵੇਖੇ ਿਬਨਾਂ ਸੇਫ ਨੰੂ ਖੋਲਹ੍ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗੀ।



ਆਿਡਟ ਯੋਗਤਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੂਤ
ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੂਤ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ "ਸਬੂਤਾਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ 

ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਸੈਂਸਰਿਸ਼ਪ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ
ਸੱਚੀ ਨਾਕਾਮੋਟੋ ਵਡੰੀ ਗਈ ਸਿਹਮਤੀ: ਕੰਮ ਦਾ 100% ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਡਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਿਨਯਮ

ਫਾਈਲ ਟਰ੍ਾਂਸਫਰ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਡ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਵਾਲੇਟ ਿਵੱਚ ਔਫਲਾਈਨ ਟਰ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਸਰਿਸ਼ਪ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧਤਾ ਕੀ ਹ?ੈ
1. ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2. ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EPIC ਸੈਂਸਰਿਸ਼ਪ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਿਬਟਕੋਇਨ ਕੋਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਿਹਰਾਸਤ



ਰਖਵਾਲਾ  BTC ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਨੰੂ 
ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰੱਿਖਅਕ ਨੂੰ ਕਝੁ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EPIC ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਦੁ ਦੇ 
ਿਸੱਿਕਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ

ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਲਝਣਾਂ

ਂ 

ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ - ਿਰਟਰੋਐਿਕਟਵ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕਚੇਨ ਡੇਟਾ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ 
ਦਹਾਿਕਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਕਰ੍ਪਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਿਵੱਚ 
ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਉਂਦੇ।

UTXO ਮੁਕੱਦਮੇ – ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਪਤਆਂ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ 
ਵਯੋਿਮੰਗ-ਆਧਾਿਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ 
"ਧੋਣ ਦੀ ਿਮਆਦ" ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

EPIC ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰੇ 
ਿਸੱਕੇ ਫੰਜੀਬਲ ਅਤੇ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨੈੱਟਵਰਕ

ਿਕਸੇ ਟਰ ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੈਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ

ਟਰ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਔਫਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਬਟਕੋਇਨ ਕੋਰ ਟਰ੍ਿੈਫਕ ਨੰੂ ਬਲੌਕ ਅਤੇ ਜੀਓਫੈਂਸ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EPIC ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਪਰ੍ਤੀਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ Tor &

I2P 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਆਫ ਚੇਨ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ – ਿਜੰਨਹ੍ਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ 
BTC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਰਾਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਿਤਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

EPIC ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਿਧਰਾਂ ਲਈ 
ਅਿਦੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਲੂ



BTC ਮਾਈਿਨੰਗ ਪਲੂ ਪਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਨੂੰ ਿਫਲਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

EPIC ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ

ਦਾਗੀ ਿਸੱਕੇ

ਦਾਗੀ 
OOOFAC SDN ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ 
ਪਿਤਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

EPIC ਦੇ ਕੋਈ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਿਸੱਧੇ 
ਵਾਲੇਟ-ਵਾਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਮਕਸਰ ਵਾਿਲਟ
ਿਬਨੈਂਸ ਿਮਕਸਰ ਵਾਿਲਟ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਮੌਰਾਈ ਅਤੇ 
ਵਸਾਬੀ ਲਈ ਟਰ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਟਰ੍ੇਡਓਗਰੇ ਦੇ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ BTC ਜਮਹ੍ਾਂ 
ਰਕਮਾਂ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਬਟਬੂਏ 
ਿਵੱਚ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ EPIC ਿਸੱਕੇ ਫੰਜੀਬਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ 
ਦਾਗੀ ਿਸੱਿਕਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ

ਮੇਟਾ- DAO ਪਰ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ
DAO ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ-ਅਧਾਰਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। DAO 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਵਾਦਪਰੂਨ ਿਬੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, (ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 
ਿਕ ਵੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਈਸੀਆਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮੇਟਾ-ਡੀਏਓ ਜਾਂ "DAO OF DAO"।

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


ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ * ਸੈਂਕੜੇ ਚੈਟ ਸਮੂਹ = ਇੱਕ ਵਡੰੀ ਫੋਰਸ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਸੰਗਿਠਤ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਕਲੂ ਸੈਲੂਲਰ ਢਾਂਚਾ।

ਿਨਊਨਤਮ ਰਸਮੀ ਲੜੀ
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੈਚਫਰ੍ੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕਚੈਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਦੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਿਹੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। EPIC, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰ੍ੋਟੋਕੋਲ 
ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਾਸ
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਵਹ੍ੇਲ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਈਥਿਰਅਮ ਹਾਰਡ ਫੋਰਕ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।



ਜ਼ਬਤ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ

ਪਤਾ ਰਿਹਤ ਿਡਜ਼ਾਈਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਚੇਨ ਉੱਤੇ $50 ਮੁੱਲ ਦੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਸੱਕੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਆਫ-ਚੇਨ 
ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਭੌਿਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।

ਗੁਪਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕਮੂਤ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਵਾਿਲਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। EPIC ਿਕਰ੍ਪਟੋਕਰਸੰੀ ਨੰੂ ਹਰ 
ਿਕਸੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Dandelion++
ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਸੱਕੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਬਟਕੋਇਨ ਕੋਰ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ IP ਐਡਰੈੱਸ ਦਾ ਖਲੁਾਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। Dandelion ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵੈ ਿਹਰਾਸਤ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਕੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। EPIC 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

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


ਿਵਕੇਂਦਰੀਕਰਣ

ਪਰੂੇ ਨੋਡਸ

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

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


ਪਲੂ ਇਕਾਗਰਤਾ
ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ, Icemining.ca ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਸ਼ਰੇਟ ਦਾ >51% ਿਹੱਸਾ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ,
ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਹ ਇੱਕਲਾ ਅੰਕੜਾ ਪਰੂੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

● ਪੌਲੀਫਾਿਸਕ ਪਰਫੂ-ਆਫ-ਵਰਕ (ਫੀਜੋਆਡਾ ਮਲਟੀ-ਐਲਗੋ) ਨੰੂ ਸਾਰੇ 3   ਐਲਗੋਿਰਦਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ 51% ਨੰੂ ਕਮਾਂਡ
ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

● 26% ਇੱਕ ਪਲੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਿਨੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧ ੂਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਜੋ ਿਸਰਫ 2 ਸਾਲ ਪਰੁਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 4 ਆਰਗੈਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਰਬਾਂ ਪਰੂੇ ਨੋਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਈਿਨੰਗ ਹਨ, ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲੂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ R&D ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰੀਵ
ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਦੁ ਦੇ ਪਲੂ ਨੰੂ ਸਿਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਲੂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਯਤਨ
●ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਖਿਣਜਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖਦੁ ਦੇ ਪਲੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

● DIY FOSS ਪਲੂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ Github 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ



● ਸਮੁੱਚੇ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਈਕਿੋਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਸਟੇਿਕੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨੋਡਾਂ ਨਾਲ PoW ਪਲੂਾਂ ਦਾ ਟਾਈ-ਇਨ

ਿਡਵੈਲਪਰ ਦੋਸਤੀ

API

ਵਾਲੇਟ ਸੰਚਾਰ ਲਈ API v3 (NEW)

API ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ਵਾਧੇ

ਡੌਕਮੂੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਧਾ
E3 ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੌਦੂਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਬਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ 
ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਅਸਾਨੀ

ਰੱਦ ਕਰਨਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਜਨਤਕ ਕੁੰਜੀ ਪਤੇ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਕਰ੍ਪਟੋਕਰਸੰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਿਮਮਬਲੇਬਲ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਕਆਂ ਨੰੂ ਗੁਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਰੁੱਟੀ 
ਿਵੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਿਤਮ ਰਪੂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਪੋਰਟ
E2 ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਊਟਰ ਪੋਰਟਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹ੍ਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੀ। E3 ਟੋਰ ਨੰੂ ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਹੁਣ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮਾਈਿਨੰਗ
ਮਾਈਿਨੰਗ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ 
ਬਲੈਕਿਟਗਰ ਦੁਆਰਾ ਈਜ਼ੀ-ਮਾਈਨਰ 2.0 ਅਤੇ Epicmine.org ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਸੰਰਚਨਾ



ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ

Tor
ਟੋਰ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਊਟਰ ਪੋਰਟਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹ੍ਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ https ਪਤੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਇਟੰਰਐਕਿਟਵ 
ਟਰ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰੁਮਨਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

EpicPay.me
EpicPay.me ਅਿਸੰਕਰ੍ੋਨਸ ਗੈਰ-ਇਟੰਰਐਕਿਟਵ ਸੁਨੇਹੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਗੈਰ-ਅੰਤਰਿਕਿਰਆਤਮਕ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਿਵਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਰਨਗੇ।

ਯੂਜ਼ਰ ਇਟੰਰਫੇਸ

ਕਨਸੋਲ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਆਉਟਪੁੱਟ
#18 ਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਕਨਸੋਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨਅੱਪ ਦੀ ਵਡੰ

TUI: ਟਰਮੀਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇਟੰਰਫੇਸ
# 13 ਟਰਮੀਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇਟੰਰਫੇਸ: ਿਲਸਟਾਂ ਨੰੂ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
# 14 ਟਰਮੀਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇਟੰਰਫੇਸ: ਲਾਗ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ
# 15 ਟਰਮੀਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇਟੰਰਫੇਸ: ਸਿਥਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸੁਧਾਰ



ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚਾ
ਿਬਟਕਆੁਇਨ ਕੋਰ ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਿਨਰਤੰਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ $10+ ਿਬਲੀਅਨ ਦੇ
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। EPIC ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਮੋਿਡਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 
'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਓਪਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ

AMD ਮਾਲੀਆ: 
$15b

ਨਹੀਂ RandomX
ProgPow

Apple ਮਾਲੀਆ: 
$365b

ਨਹੀਂ M1: RandomX & ProgPow

ARM ਮਾਲੀਆ: 
$2b

ਨਹੀਂ RandomARM

Bitmain 
ਮਾਲੀਆ: $2b

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

Intel ਮਾਲੀਆ: 
$79b

ਹਾਂ RandomX

MicroBT 
ਮਾਲੀਆ: $1b

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

Nvidia 
ਮਾਲੀਆ: $24b

ਨਹੀਂ ProgPow



$82b $483b

ਪੌਲੀਫੇਿਜ਼ਕ ਪਰਫੂ-ਆਫ-ਵਰਕ ਮਲਟੀ-ਐਲਗੋਿਰਦਮ ਮਾਈਿਨੰਗ ASIC ਟੈਕਸ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਿਬਟਕਆੁਇਨ ਕੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ 2021 ਿਵੱਚ ਮਾਈਿਨੰਗ ਫੀਸ 'ਤੇ $ 1+ ਿਬਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਸਵੈ-ਫੰਿਡੰਗ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਲਚਕਤਾ
ਵਾਧ ੂਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕਲੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਪਤੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਾਧ ੂਐਲਗੋਿਰਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮਲਟੀ- ਸੰਪਤੀ
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਕਈ ਟੋਕਨ ਿਕਸਮਾਂ, ਫੰਜੀਬਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਫੰਜੀਬਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੰੂ ਚੇਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਪਤੀ $EPIC ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ EPIC ਚੇਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਿਵਕਲਪਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਮਬਲੇਬਲ ਦੀ ਪਰੂੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਐਿਪਕ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮਾਰਟ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਦੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ, ERC20 ਟੋਕਨਾਂ 
ਵਰਗੀ ਕਾਰਜਕਸ਼ੁਲਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਟੋਕਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਮਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਟੋਕਨ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਸੱਚੀ ਫੰਗੀਿਬਲਟੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰੂਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਲੂੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਿਖਆ 
ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੰਜੀਬਲ ਆਨ-ਚੇਨ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਿਮਮਬਲੇਿਵਲ ਗਰਟੰੀਆਂ ਦੇ ਪਰੂੇ ਸੈੱਟ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦੇ 
ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।



ਕਸਟਮ ਟੋਕਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਿਮਮਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਦਲਚਸਪ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਲਾਭ 
ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਡਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਲਾਇਰ ਮੀਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਿਮੰਟ, ਪਾਰਿਕੰਗ ਿਟਕਟਾਂ 
ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਿਜੰਨਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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

ERC20-Style

ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ 
ਿਕਸਮਾਂ
ਫੰਜੀਬਲ:
ਗ਼ੈਰ- ਫੰਜੀਬਲ:

ERC721, 1155 etc

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫਾਰਮੈਟ
E3 ਿਵੱਚ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਰਸਪਰ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ੍ੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਭਿਵੱਖੀ ਸੰਸਕਰਣ 2-
ਕਦਮ ਅਤੇ 1-ਕਦਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਗੇ।

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

●ਆਡੀਓ ਲੈਣ-ਦੇਣ
● ਬਲੂਟੁੱਥ ਲੈਣ-ਦੇਣ
● QR ਕੋਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਟਰ੍ਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ
ਕੋਡਬੇਸ ਿਵੱਚ ਡੇਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਿਡਊਲਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ 
ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਯੋਗਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਭਿਵੱਖ-ਪਰ੍ੂਿਫੰਗ

ਵਧੀਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
TPU-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਗੋਿਰਦਮ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ EPIC ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਸਖਲਾਈ ਇਜੰਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਪੌਲੀਫਾਿਸਕ ਪਰਫੂ-ਆਫ-ਵਰਕ
ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਐਲਗੋਿਰਦਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ EPIC ਦਾ ਮਾਿਡਊਲਰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਫਲਾਈ 'ਤੇ 
ਗਰਮ-ਸਵੈਿਪੰਗ ਐਲਗੋਿਰਦਮ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

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

ਸਨੀਕ ਪੀਕ: ECK ਕੈਨਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ECK - Google Docs

ਕਆੁਂਟਮ ਿਤਆਰ
2019 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਯਤਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜਾਲੀ ਐਲਗੋਿਰਦਮ ਅਨੁਕਲੂ ਹਨ।

ਉੱਚ ਭਰੋਸਾ

ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਟੈਸਿਟੰਗ
E3 ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਵੈਚਿਲਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਿਵੱਚ ਿਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਟਲ-ਪਰਿਖਆ
ਸਾਡੇ "ਬਲੀਿਡੰਗ ਿਕਨਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਹਰੀ" ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਰਸਟ-
ਿਮਮਬਲਿਵਬੰਲ ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਖੱਚਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

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


ਪਿਰਪੱਕਤਾ
ਆਯਾਤ ਕੋਡ 12+ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਜੰਗਾਲ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੰਗਾਲ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ 
ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਜ਼ਾ

ਿਬਹਤਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ
ਬੱਗ #6 7 8

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ
ਬੱਗ #20

ਅਨੁਕਲੂਤਾ
#11 ਿਬਹਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ PMMR ਹੈਂਡਿਲੰਗ ਅਤੇ ਚੇਨ DB ਸੂਚਕਾਂਕ

ਸਾਥੀ: MPSC ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਸੁਨੇਹੇ
ਬੱਗ#10

ਸਰਵਰ-ਵਾਿਲਟ ਸੰਚਾਰ
ਬੱਗ#22

ਸਿਥਰਤਾ ਸੁਧਾਰ
ਬੱਗ #12

ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ
ਬੱਗ #21

ਿਵਡੰੋਜ਼ ਅਨੁਕਲੂਤਾ
ਬੱਗ #23



ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
#5 ਹਾਰਡਫੋਰਕ (HF2) CuckarooM29 PoW ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

#6 ਨਵਾਂ ਿਸਰਲੇਖ ਸੰਸਕਰਣ 7

#7 ਿਬਹਤਰ ਹੈਡਰ ਸੰਸਕਰਣ ਸਿਵੱਚ

#9 ਗਰ੍ੀਨ 3.0.0 ਕੋਡਬੇਸ ਨੰੂ ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਕਰੋ

ਅਸਿਥਰਤਾ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ਲੋ ਦੁਆਰਾ ਿਟੱਪਣੀ:

ਿਕਰ੍ਪਟੋ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ. ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਿਵਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ, 
ਭਰੋਸੇਹੀਣ, ਅਟੱਲਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ 
ਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਹ੍ਾਈਟ ਪੇਪਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਜੋ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ 
ਿਵਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ CPU ਅਤੇ GPU ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ, ASICs ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਿਵਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਸਬੂਤ ਸਟੇਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਰਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ. ਨੈੱਟਵਰਕ 
ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਿਕਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ? ਿਵਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਰਾਦਾ 
ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਿਸੱਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਿਫਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿਵਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ 
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਿਬਹਤਰ ਿਵਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਿਸੱਕਾ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ 
ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਿਸੱਕਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਰ੍ਪਟੋ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ 
ਅਰਥਪਰੂਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ 
ਅਟੱਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ?

ਖੈਰ, ਿਵਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਅਟੱਲਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਅਟੱਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਨੰੇ ਜੁਝਾਰ ੂਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 
ਸਵਾਲ ਦੀ ਜੜਹ੍ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਕੀ ਕੋਡ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ?" ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਹਾਂ, ਿਸਵਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਵਹ੍ਾਈਟਪੇਪਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ 
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ EPIC ਮੁੱਲ ਓਵਰਫਲੋ ਘਟਨਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।



ਿਨਰਪੱਖਤਾ

ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ
ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਾਈਿਨੰਗ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੱਲ 
ਓਵਰਫਲੋਅ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

DAO- ਫੰਡ ਕੀਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਡਵੈਲਪਰ ਫੀਸਾਂ epicenter DAO ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਜਮਹ੍ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਲੈਵਲ ਪਲੇਇਗੰ ਫੀਲਡ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਸੱਿਕਆਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਦੁਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ 
ਜਾਂ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ।

ਕੋਈ Premine ਨਹੀਂ
Epic ਮੇਲਾ 2 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੰੂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਖੁੱਲਹ੍ਾਪਣ
EPIC 100% GPL V3 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਗਥਬ ਰਾਹੀਂ ਪਲੁ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਪਤੀਹੀਣਤਾ

EPIC ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ-ਰਿਹਤ ਪਰ੍ੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੂਾ ਨੋਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਲੂ

ਅਮਰੀਕਾ
ਕੈਨੇਡਾ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਆਈਸਮਾਈਿਨੰਗ 
ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਐਿਪਕਮਾਈਨ



EMEA
ਜਰਮਨੀ 51 ਪਲੂ Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - ਰਸੂ/ਉੱਤਰੀ
EU

ਤੁਰਕੀ Icemining

Icemining
Icemining

ਏਸ਼ੀਆ-ਪਰ੍ਸ਼ਾਂ
ਚੀਨ
ਹੋੰਗਕੋੰਗ
 ਿਸੰਗਾਪਰੁ Icemining

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਕਲੂਤਾ

ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ
ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, "ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ 
ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 20 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 
ਿਫਨਸੀਐਨ (ਿਵੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼-ਉਪਾਅ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ 
ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਡਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ "ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ 
ਵਰਦਾਨ ਹੈ।

ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। EPIC ਇਸ ਰਝੁਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ।

ਹੋਵੀ ਟੈਸਟ
ਜੂਨ 2018 ਿਵੱਚ, ਐਸਈਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਜੇ ਕਲੇਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਬਟਕਆੁਇਨ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ: 
"ਿਕਰ੍ਪਟੋਕਰਸੰੀਜ਼: ਇਹ ਸਾਵਰੇਨ ਕਰਸੰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਯੇਨ ਨੰੂ ਿਬਟਕੋਇਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਕਲੇਟਨ ਨੇ ਿਕਹਾ।

EPIC ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੀ ਟੈਸਟ ਅਨੁਕਲੂਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਰ੍ਪਟੂ ਰੇਿਟੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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


ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਿਬੱਲ / ਬਰ੍ੋਕਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕਝੁ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਰ੍ੋਕਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। EPIC ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਸਿਥਰ ਐਕਟ
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ EPIC ਇੱਕ ਸਿਥਰਕੋਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਹੈ।

ਲਚਕੀਲਾਪਨ
ਪੌਲੀਫੇਿਜ਼ਕ ਪਰਫੂ-ਆਫ-ਵਰਕ ਹਰ 2 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਰ੍ਤੀ ਐਲਗੋਿਰਦਮ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨੰੂ ਅਨੁਕਲੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੰੂ +1000% ਅਤੇ -90% ਹੈਸ਼ਰਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।

ਰਾਏ
ਏਥੇ ਿਦੱਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਰਾਏ ਿਵੱਚ, EPIC CASH 
("EPIC) ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ 1933 ਦੇ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ("ਐਕਟ") ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ SEC v ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤਿਹਤ "ਿਨਵੇਸ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ" ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ 
ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੀ, 328 ਯੂ.ਐੱਸ. 29311946) (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਹੋਵੀ"), ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸੰਤਾਨ। 

ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ

EPIC ਬਲਾਕਚੇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟਨੇਟ ਿਵੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰ੍ੀਮਾਈਨ ਫੇਅਰ ਲਾਂਚ ਜੈਨੇਿਸਸ ਮੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਜੁਲਾਈ 2019 
ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਤਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। EPIC ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਲੜੀ ਹੈ।)

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


ਸਕੇਲੇਿਬਲਟੀ

ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲੋੜਾਂ

ਥਰ੍ੂਪੁੱ ਟ

ਬਲਾਕ ਆਕਾਰMB ਬਲਾਕ ਸਮਾਂ Sec Tx/ਬਲਾਕ Tx/ਿਦਨ Blocks/ਿਦਨ Tx/s ਤਾਰੀਖ਼

2 50 2000 3.4MM 1728 40 ਅਪਰ੍ੈਲ-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 ਅਗਸਤ-22



8 30 8000 23MM 2880 267 ਨਵਬੰਰ-22

16 25 16000 55MM 3456 640 ਜੂਨ-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 ਅਗਸਤ-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 ਜੂਨ-28

2028 ਥਰ੍ੂਪੁੱ ਟ: 6.4k tx/s - ਜੂਨ 2028 ਿਵੱਚ, ਈਪੀਆਈਸੀ ਬਲਾਕਚੇਨ ਪਰ੍ੋਟੋਕੋਲ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ 500+ ਿਮਲੀਅਨ
ਟਰ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਿਵਧੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, 
ਫੀਸਾਂ ਲਾਗਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਲਾਕ ਸਬਿਸਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ (ਨਾਮਾਤਰ ਐਂਟੀ-ਸਪੈਮ ਲਾਗਤ) ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉੱਚ-
ਤਰਜੀਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਮੀ
ਕੇਂਦਰੀਿਕਰ੍ਤ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਿਰਜ਼ਰਵ ਦੋਹਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੋਂ ਬਿਚਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 
ਿਸਰਫ 14 ਿਮਲੀਅਨ ਈਪੀਆਈਸੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ BTC ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਿਖਆ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ 21 ਿਮਲੀਅਨ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

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


ਸਪੀਡ

ਤੇਜ਼ ਿਸਰਲੇਖ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ

ਸਿਥਰਤਾ

ਕਾਰਬਨ ਨੈਗੇਿਟਵ

ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਫੰਿਡੰਗ

ਜ਼ੀਰੋ ਈ-ਵੇਸਟ ਫੁੱਟਿਪਰ੍ੰਟ
EPIC ਨੰੂ ਕਮਿੋਡਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਿਜਵੇਂ 
ਿਕ ਸਪਰ੍ੈਡਸ਼ੀਟ (CPU) ਜਾਂ ਗੇਿਮੰਗ (GPU) ਲਈ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ। BTC ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਿਸੰਗਲ-ਫੰਕਸ਼ਨ ASIC 
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਿਨਟ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰ੍ਿਹ ਦੇ ਲੈਂਡਿਫਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।



ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ

ਅਲਫ਼ਾ ਲੀਕ
ਵਹ੍ੇਲ ਅਲਰਟ - BTC ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੰੂ 
ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ "ਅਲਫ਼ਾ ਲੀਕ" ਅਨੁਕਲੂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਕੁਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ 
ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ EPIC ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਹ੍ੇਲ ਅਲਰਟ ਅਤੇ 
ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ
BTC ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਨੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪਰੂੇ ਨੋਡ ਲਈ 380gb ਿਡਸਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। EPIC, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, 2.2gb 
ਸਪੇਸ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੋਡ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ 
ਬਾਹਰੀ ਨੋਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ 
ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। EPIC ਉਪਭੋਗਤਾ 
ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਲੂ-ਪੱਧਰ ਿਫਲਟਿਰਗੰ
BTC ਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੈਨਲੀਿਸਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਨੰੂ ਬਲੈਕਿਲਸਟਡ 
ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਫਰ ਮਾਈਿਨੰਗ ਪਲੂ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 
ਿਫਲਟਰ ਟਰ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। EPIC ਨੰੂ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਿਕਉਂਿਕ ਮਾਈਨਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਾਗੀ ਿਸੱਕੇ
BTC ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਿਕਉਂਿਕ ਦਾਗ਼ੀ ਿਸੱਿਕਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. EPIC ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਦਾਗੀ ਿਸੱਕੇ 
ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਾਗ਼ੀ ਿਸੱਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ 
ਦਾਗ਼ੀ ਿਸੱਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਬੱਟਮੈਕਸ ਨੰੂ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 
ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੱਕੀ ਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। Coinbase ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਰਸੂੀ ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ "ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੂੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ" ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। EPIC ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

BTC ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਖ ਪਤੇ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ "ਦਾਗੀ ਧੜੂ" ਹਮਿਲਆਂ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਦਿੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਿਸੱਕੇ ਨੰੂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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


ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੈੱਟਅੱਪ
Zcash ਅਤੇ Piratechain ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, EPIC ਸੈੱਟਅੱਪ ਲਈ ਿਕਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵ ਿਵਆਪਕਤਾ
112 ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਈਿਨੰਗ

ਵਰਤੋਂ
Explorer.epicmine.org:
ਬਲਾਕਚੈਨ ਦੀ ਉਚਾਈ 1,341,156

ਔਸਤ ਬਲਾਕ ਸਮਾਂ 61.5 ਸੈ

ਲੈਣ-ਦੇਣ 118,799

ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਫੀਸ 0.0063 EPIC

ਉਪਯੋਗਤਾ

ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ

ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, EPIC ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ, ਿਬਟਕੋਇਨ ਕੋਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਫਲਾਇਟ ਮਾਰਗ 
ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ EPIC ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ BTC ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ 129 BTC 
ਹੈ।

https://explorer.epicmine.org/


ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ

ਲਾਗਤ $2 - $81 <$.01

ਗਤੀ 10 ਿਮੰਟ 1 ਿਮੰਟ

ਫੰਗੀਿਬਲਟੀ ਨੰ ਹਾਂ

L1 ਥਰ੍ੂਪੁੱ ਟ 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 ਥਰ੍ੂਪੁੱ ਟ 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



ਮਾਈਿਨੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਪੋਰਟ
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

ਵਪਾਰ
EPIC ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੋ ਡੇਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਿਬਟਰੇਜ਼ ਮੌਕੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: stellar ਅਤੇ vitex

Bitmart

21 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ, Bitmart ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ EPIC/USDT ਿਵੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

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
ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ-
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗੈਰ-ਹਵਾਲਗੀ ਪਰ੍ਮਾਣੂ 
ਸਵੈਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਯੋਗ ਡੈਸਕਟੌਪ 
ਡੈਕਸ

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

ਡਾਇਰੈਕਟ, ਗੈਰ-ਹਵਾਲਗੀ, P2P ਚੇਨ-ਚੇਨ ਐਟਮੀ ਸਵੈਪ



ਵਾਿਲਟ

ਡੈਸਕਟਾਪ GUI

ਲੀਨਕਸ, ਮੈਕ, ਅਤੇ ਿਵਡੰੋਜ਼ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ



ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ
● ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਨੋਡਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
● ਰਾਊਟਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ
● ਟੋਰ 'ਤੇ ਟਰ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਮੋਬਾਈਲ



ਸੰਸਕਰਣ ਇਿਤਹਾਸ
E3 ਮਾਰਚ-2022
E2 2020
E1 ਸਤੰਬਰ-2019




