
EPIC ப�ளாக்ெசய�ன்
ெநறி�ைற E3
ைமல்கல் ெவள�ய�� உயர் 
உத்தரவாதம், பயன்பாட்�த்தன்ைம 
மற்�ம் அம்சங்க�க்கான �திய 
தரநிைலகைள அைமக்கிற�

மார்ச் 11, 
2022 மியாமி, 
�ேளா�டா

வ�வைமப்� இலக்�கள் - வ�க்கிப்ப��யாவ�ன் �.என்.ஏ�க்� 

உண்ைமயாக இ�ப்ப� 

��க்கம்

எள�வரல்

அநாமேதயம் & தன���ைம

தண�க்ைகத்திறன்

ெகா�ப்பன�ச் சான்�கள்

தண�க்ைக எதிர்ப்�

ைமயப்ப�த்தல் எதிர்ப்�
ெமட்டா-DAO ஆ�ைக கட்டைமப்� 
�ைறந்தபட்ச �ைறயான ப�நிைல
கார்ப்பேரஷன் இல்ைல
ப்�ைமன் இல்ைல

பறி�தல் எதிர்ப்�

�கவ�யற்ற வ�வைமப்� இரகசிய 
ப�வர்த்தைனகள் �ய காவ�க்காக 
வ�வைமக்கப்பட்�ள்ளன 
Dandelion ++

அதிகாரப் பரவலாக்கம்



�� க�க்கள்
�ல் ெசறி�

�ல் மட்ட அதிகாரப் பரவலாக்கல் எதிர்கால �யற்சிகள்

ெடவலப்பர் நட்�
API

பணப்ைப தகவல்ெதாடர்�க்கான API v3 (NEW)
API பயன்பாட்� ேமம்பா�கள் 
ஆவணப்ப�த்தல் ேமம்பா�

பயன்ப�த்த எள�தான�
இரத்�ச் ெசய்யக்��ய ெகா�க்கல் 
வாங்கல்கள் 
�ைணயங்கள்
ப�வர்த்தைன வ��ப்பங்கள்

Tor
Epicbox 
பயனர் இைட�கம்

கன்ேசால் & ேகாப்� ெவள�ய��
TUI: �ைனய பயனர் இைட�கம்

ெபா�ளாதாரப் பா�காப்�
ேபாட்�ச் ெசல�க் கட்டைமப்�
திறந்த வழங்கல் சங்கிலி
பாலிபாசிக் நி�பணம்-ஆஃப்-ஒர்க் 
மல்�-அல்கா�தம் �ரங்க ெதாழில் ASIC வ� தவ�ர்க்கிற� 
�யநிதி திைறேச�

தளர்ச்சி
எதிர்கால-ப�ைழத்தி�த்தம்

��தல் பயன்பா�கள் 
பாலிபாசிக் நி�பணம்-ஆஃப்-ஒர்க் 
ஸ்ன�க் ப�க்: ECK ேகன� 
ெநட்ெவார்க் �வாண்டம் தயார்

உயர் உத்தரவாதம்

தான�யங்கி ேசாதைன 
ேபார்-ேசாதைன 
நிைற �திர்ச்சி
இ�ம்�த்��



ெதாழில்�ட்ப கடன்
ேமம்ப�த்தப்பட்ட பா�காப்� மற்�ம் 
ஸ்திரத்தன்ைம

�ரண்பா� த�ர்�
உகப்பாக்கம்
சகாக்கள்: MPSC ேசனல் & ஆரம்ப ேஹண்ட்ேஷக் 
ெசய்திகள் சர்வர்-பணப்ைப தகவல்ெதாடர்�
ஸ்திரத்தன்ைம ேமம்பா�
பல்நிகழ்ெவா�காண இைச�
வ�ண்ேடாஸ் இணக்கத்தன்ைம

பராம�ப்�
ெபா�ள் 

ந�நிைல 

ெவள� 

அ�மதிய�ன்ைம

�ளங்கள்
அெம�க்காக்கள் 
EMEA 
ஆசியா-பசிப�க்

ஒ�ங்��ைற இணக்கத்தன்ைம

ேபாட்�ய��ம் சட்டம்
ேஹாவ� ெடஸ்ட்
உள்கட்டைமப்� மேசாதா / தரகர் 
வைரயைற நிைலயான சட்டம்

எதிர்த்த�ப்�

அளவ��தல்

பற்றாக்�ைற

வ�ைர�
ேவகமான ேமற்�றிப்� ஒத்திைச�

கண்காண�ப்� எதிர்ப்�
Dandelion++ 
I2P உம் Tor



I2P
Tor

ேபண்தைகைம 

த்��ட் 

நம்ப�க்ைக �ைறப்� 

எங்�ம் நிைறந்தி�த்தல்

வழக்காற்� மர�

பய�ைடைம
மதிப்� ஸ்ேடார்
ெசலாவண� அகழ்� ஊடகம் 
ெமன்ெபா�ள் ஆதர� 
வாண�கஞ் ெசய்தல்

சஞ்சி
திைரப்பலகம் GUI

பதிப்� வரலா�

�க்கிய அம்சங்கள்
ேமம்பட்ட ெசயல்திறன்

சிரமம் ச�ெசய்தல் 
தன���ைமைய 
ேமம்ப�த்த�ம்Tor

இயற்ைகத் ேதைவகள்

இன்� Epicenter ஆய்வகங்கள் E3 ஐ அறி�கப்ப�த்�கின்றன, இ� EPIC Blockchain 
ெநறி�ைறய�ன் �ன்றாவ� ம� ெசய்ைகயா�ம். இந்த ெவள�ய�ட்�ல் dApp 
ப�ல்டர்கள் �ன்ெனப்ேபா�ம் இல்லாத வைகய�ல் ��ைமகைள ��த்த உத�ம் 
�க்கிய அம்ச ேமம்பா�கள் அடங்�ம்.

��க்கம்
மின்ன� பணத்தின் �ற்றி�ம் ப�யர்-�-ப�யர் பதிப்� ஆன்ைலன் ெகா�ப்பன�கைள 
ஒ� நிதி நி�வனம் �லம் ெசல்லாமல் ஒ� தரப்ப�ன�டமி�ந்� மற்ெறா� 
தரப்ப�ன�க்� ேநர�யாக அ�ப்ப அ�மதிக்கிற�. வ�க்கிப்ப��யா ஸ்டாண்டர்ட் 
நாணய ெகாள்ைக ெதாடர்ந்� 21 மில்லியன் நாணயங்கள் ந�ண்ட சங்கிலி வ�தி 
மற்�ம் ேவைல ஆதாரம் இைணந்�, EPIC அசல் வ�வைமப்� ம�� அதிக�க்கிற� 
மற்�ம் தற்ேபா� ெவ�ஜன தத்ெத�ப்� ம�ண்�ம் ைவத்தி�க்�ம் �க்கிய 
ப�ரச்சிைனகள் த�ர்க்கிற�.



ேபஸ் ேலயர் இரகசியத்தன்ைம பயனர்கைள பழிவாங்�தலில் இ�ந்� பா�காக்கிற�, 
நாணயங்கள் கைறப�ந்ததாக மா�வைதத் த�க்கிற�, ேம�ம் தண�க்ைக, 
ைமயப்ப�த்தல், பறி�தல் மற்�ம் கண்காண�ப்� ஆகியவற்றிற்� எதிர்ப்ைப 
வழங்�கிற�. நம்பகமான, அ�மதியற்ற, மாறாத, மற்�ம் தற்ேபா�ள்ள மற்�ம் 
எதிர்கால வ�தி�ைறக�டன் அதிகபட்சம் இணக்கமான ஒ� நைட�ைற 
பரவலாக்கப்பட்ட கட்டண �ைறைய நாங்கள் உ�வாக்கி�ள்ேளாம்.

வ�வைமப்� இலக்�கள்

ப�ட்காய�ன�ன் �என்ஏ�க்� உண்ைமயாக இ�ப்ப�
நம� மதிப்�கைளப் பா�காத்தல்

● தண�க்ைக எதிர்ப்�
● ைமயப்ப�த்தல் எதிர்ப்�
● பறி�தல் எதிர்ப்�
● ந�நிைலைமய�ன் நம்பகமான அ�ப்பைட
● அ�மதிய�ன்ைம
● ஒ�ங்��ைற இணக்கத்தன்ைம
● கண்காண�ப்� எதிர்ப்�
● நம்ப�க்ைகைய �ைறத்தல்

அ�கல்
● EPIC �� க�க்கள் 100+ நா�கள�ல் வாழ்கின்றன.
● ேதைவயான ெமன்ெபா�ள் (Github | ஆப் ஸ்ேடார் | Play Store)

உலெகங்கி�ம் கிைடக்கிற�.
● ப�வர்த்தைனகள் I2P & Tor வழியாக அ�ப்பப்படலாம்.
● ல�ன், ஒள�, ேவகமான கட்�டக்கைல ெமாைபல் & �ைறந்த சக்தி

சாதனங்கள் நன்� ெபா�த்தமான�.

அநாமேதயம் உம் தன���ைம
EPIC இல் உள்ள அைனத்� ப�வர்த்தைனக�ம் ��ைமயாக இரகசியமானைவ, 
கண்��த்தனமான ெதாைககள் மற்�ம் �கவ�க�டன். ெமாேனேராவ�ல் உள்ள 
கி�ப்ேடாேநாட் ேபான்ற �ந்ைதய அ���ைறகள் ப�ளாக்ெசய�ன�ல் தடயங்கைள 
வ�ட்�வ��கின்றன, அைவ தன�ப்பட்ட ப�வர்த்தைனகைள ப�ன்னர் 
�ேனான�ைமேசஷ�க்� பாதிக்கக்��யதாக ஆக்�கின்றன. EPIC ப�வர்த்தைனகள் 
இன்�ம் நாைள�ம் எதிர்கால-ஆதார தன���ைமைய வழங்�கின்றன.

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


இரகசியத்தன்ைம
BTC, அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் பற்றிய �க்கிய வ�வரங்கள் ப�ளாக்ெசய�ன�ல் 
திறந்த ஆய்�க்� கிைடக்கின்றன. இ�ப்ப�டம், �கவ� மற்�ம் அள� அைனத்�ம் 
�றியாக்கம் ெசய்யப்படாதைவ மற்�ம் அைனவ�க்�ம் ெத��ம், எப்ேபா�ம். EPIC 
ஒ� ப�வர்த்தைனக்� தரப்ப�ன�ன் �கவ�ையேயா அல்ல� ெதாைகையேயா 
அல்ல� �வ�ய�யல் இ�ப்ப�டத்ைதேயா ெவள�ப்ப�த்�வதில்ைல.

ெபா�த் தண�க்ைக மற்�ம் தன�நபர் அநாமேதயம்
∞ ெபா� ேபேரட்�ல், ப�வர்த்தைனகள் அவற்றின் கி�ப்ேடாகிராஃப�க் எச்சங்கள் - கர்னல் -

ஒவ்ெவா� ெதா�திய��ம் இ�ப்பதால் ஏற்பட்�ள்ளன என்பைதக் காண ���ம்.

∞ இ�ப்ப��ம், அ�ப்�நர் மற்�ம் ெப�நர் மட்�ேம ப�வர்த்தைனையப் பற்றிய எந்த
வ�வரங்கைள�ம் அ� நிகழ்ந்த� என்ற உண்ைமக்� அப்பால் உ�திப்ப�த்த ���ம்.

∞ ெகா�ப்பன�ச் சான்�கள் ெகா�க்கல் வாங்கல்கள�ன் �ன்றாம் தரப்� கணக்காய்�த்
திறைன இயலச் ெசய்வதற்கான சாத்தியத்ைத வழங்�கின்றன.

∞ தங்கள் தன�ப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�ன் கட்�ப்பாடற்ற ேமற்பார்ைவைய வ��ம்�ம்
பயனர்க�க்�, வான்ெசய�ன�ல் EONE அல்ல� �ன்றாம் தரப்� ஆபேரட்டர்கள�டமி�ந்� 
Vite / Stellar / ைபனான்ஸ் ஸ்மார்ட் ெசய�ன் ஆகியவற்றில் EPIC ேபான்ற "ேபார்த்தப்பட்ட 
EPIC" ேடாக்கன்கைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான வ��ப்பம் இ�க்�ம்.

CoinJoin
�ட்ைடகைளப் ேபாலேவ, ஒ� �ைற 
தன�த்தன�யாக ம�சீரைமக்க ��யா�, 
அைனத்� EPIC ப�வர்த்தைனக�ம் 
ஒவ்ெவா� ெதா�திக்�ம் ப�ற� தானாகேவ 
ஒ�ங்கிைணக்கப்ப�கின்றன.

Cut-Through
Cut-Through திரட்டல் ேதைவயற்ற இைடநிைல தர� ��கைள ந�க்�கிற�, இ� மாநிலத்தில் 
இ�தி மாற்றத்ைத மட்�ேம ப�ரதிபலிக்கிற�. ஆலிஸ் கேரா�க்� அ�ப்�ம் பாப்ப�ற்� 
அ�ப்ப�னால், ப�ளாக்ெசய�ன் மாநிலத்தில் நிகர மாற்றத்ைத பதி� ெசய்கிற�: ஆலிஸ்-
>கேரால், மற்�ம் பாப்ப�ன் வ�வரங்கள் ேசமிக்கப்பட ேவண்�யதில்ைல. இ� இடத்ைத
ேசமிப்ப� மட்�மல்லாமல், தன���ைமைய�ம் ேமம்ப�த்�கிற�.



Dandelion++

Dandelion ++ என்ப� �ைறயாக உத்தரவாதம் 
அள�க்கப்பட்ட அநாமேதயத்�டன் இல�ரக 
மற்�ம் ேநர�யான ெநட்ெவார்க் ேலயர் 
த�ர்வா�ம். ஒன்ராறிேயாவ�ல் (தண்�க் கட்டம்) 
ேதாற்�வ�க்கப்ப�ம் ஒ� ெகா�க்கல் வாங்கல் 
இ�தியாக கான்ெபர்ராவ�ல் (��திக் கட்டம்) 
ெதாடக்��ம். Dandelion ++ உடல் வ�க்கிப்ப��யா 
தாக்�தல்கைள அ�பவ�ப்பதிலி�ந்� 
பயனர்கைளத் த�க்கிற�.

I2P
ேடார் அ�க ��யாத ப�திக�க்� I2P ஒ� மாற்� வழியா�ம். E2 �தல், EPIC 
ப�வர்த்தைனகள் I2P �லம் கிைடக்கின்றன.

ெபடர்சன் கடைமகள்
Pedersen கடைமகள் ஒ� வைக கி�ப்ேடாகிராஃப�க் பழைமயானைவ, இ� ஒ� 
பயனர் ஒ� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட மதிப்�க்� (அல்ல� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அறிக்ைக) 
உ�தியள�க்க அ�மதிக்கிற�, அேத ேநரத்தில் அைத மற்றவர்க�க்� மைறத்� 
ைவக்கிற�, ப�ன்னர் உ�தியள�க்கப்பட்ட மதிப்ைப ெவள�ப்ப�த்�ம் திற�டன்.



ெபடர்சன் அர்ப்பண�ப்� பற்றிய ேம�ம் வ��வான வ�ளக்கங்க�க்�, இங்ேக பார்க்க�ம்.

Schnorr ைகெயாப்பங்கள்
Taproot ேபாலேவ, Schnorr ைகெயாப்பங்க�ம் �க்கிய திரட்டைல வழங்�கின்றன, இ� 
கணக்கீட்� ெசயல்�ைறகள�ல் ெசயல்திறன்கைள இயக்�கிற�. வ�க்கிப்ப��யா ேகார் 
ேபாலல்லாமல், Schnorr �ன்ன��ப்பாக அைனத்� ப�வர்த்தைனக�க்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�கிற�, 
ஒ� �ைணக்�� அல்ல.

�ஜிட்டல் ைகெயாப்பங்க�க்கான கி�ப்ேடாகிராஃப�க் Schnorr திட்டம் கிளாஸ்-ப�ட்டர் ஷ்ேனார் 
என்பவரால் வ�வைமக்கப்பட்ட� மற்�ம் ஒ� கி�ப்ேடாகிராஃப�க் ஹாஷ் ெசயல்பாட்ைடப் 
பயன்ப�த்�வதன் �லம் ஒ� இைடவ�ைனைய மாற்�கிற�. இ� சிக்கலான 
ப�வர்த்தைனகைள அ�மதிக்கிற� மற்�ம் பயனர் தன���ைமைய கண�சமாக அதிக�க்கிற�.

Tor
Tor ெநட்ெவார்க் என்ப� ஒ� பா�காப்பான, 
மைற�றியாக்கப்பட்ட ெநறி�ைறயா�ம், இ� 
இைணயத்தில் தர� மற்�ம் தகவல்ெதாடர்�க�க்கான 
தன���ைமைய உ�திப்ப�த்த ���ம். ெவங்காயம் 
�ட்�ங் திட்டத்திற்� ��க்கமாக, கண�ன� ஐப� 
�கவ�கள், ஆன்ைலன் தர� மற்�ம் உலாவல் 
வரலாற்ைற மைறக்க ெதாடர்ச்சியான அ�க்� 
�ைனகைளப் பயன்ப�த்�கிற�.

CLI பணப்ைபய�ல் இ�ந்� ேநர�யாக Tor ம�� ப�வர்த்தைனகைள ெசயல்ப�த்�ம் திறைன E3 
ெகாண்�வ�கிற�, கண்காண�ப்� எதிர்ப்ைப ேமம்ப�த்�கிற�.

zkPoK
அறிவ�ன் �ஜ்ஜிய-அறி� நி�பணத்தின் �க்கியமான அம்சம், நி�ப�க்கப்பட்ட தகவலின் 
உள்ளடக்கங்கைளப் பற்றி அறியாமல் இ�க்�ம்ேபா�, இ� தரப்ப�ன�ம் ஒ� தகவலின் 
உண்ைமத்தன்ைமைய ச�பார்க்கலாம்.

அ�ப்பைட ெகாள்ைக ெவ�மேன வ�ளக்கப்ப�கிற�: ஆலிஸிடம் ஒ� பா�காப்பான 
திறப்பதற்கான ேசர்க்ைக ேபான்ற சில ரகசிய தகவல்கள் இ�ந்தால், மற்�ம் பாப் தனக்�த் 
தாேன தகவைலப் ெபறாமல் இந்த தகவைலக் ெகாண்��ப்பைத பாப் ச�பார்க்க ேவண்�ம், 
ப�ன்னர் ஆலிஸ் பாப் கலைவையப் பார்க்க அ�மதிக்காமல் பா�காப்பானைதத் திறந்�, 
ப�ன்னர் அைத ம�ண்�ம் ��வார்.



தண�க்ைகத்திறன்

ெகா�ப்பன�ச் சான்�கள்
ெகா�ப்பன�ச் சான்�கள் ெகா�ப்பன�ச் சான்�கள் ெகா�ப்பன�ச் ெசயன்�ைறய�ன் ஒ� 
ப�தியாக பணம் ெபற்�க்ெகாண்டவர்கைள நிதி ெபற்றைத நி�ப�ப்பதற்� பணம் 
ெச�த்�பவர்கைளக் ேகா�வதற்� உத�கின்றன. பணம் ெச�த்�பவர்கள் இந்த 
"ஆதாரங்கைள" பயன்ப�த்தி கட்டண சர்ச்ைசகைளத் த�ர்க்கலாம் மற்�ம் ச�யான பணம் 

ெப�பவ�க்� நிதிகைள அ�ப்ப�யைத நி�ப�க்கலாம்.

தண�க்ைக எதிர்ப்�
உண்ைமயான நகேமாட்ேடா வ�நிேயாகிக்கப்பட்ட ஒ�மித்த க�த்�: 100% ேவைல ஆதாரம், 
சிறப்� க�க்கள் இல்ைல, ந�ண்ட சங்கிலி வ�தி

ேகாப்� ப�மாற்ற �ைற வழியாக �ள�ர் பணப்ைபய�ல் இ�ந்� �ள�ர் பணப்ைபக்� 
ப�வர்த்தைனகைள ஆஃப்ைலன�ல் அ�ப்பலாம்.

தண�க்ைக எதிர்ப்� என்றால் என்ன?
1. ப�ைணயத்ைதேய நி�த்த ��யா�
2. ப�ைணயத்தில் உள்ள எந்தெவா� தன�ப்பட்ட பயன�ன்
ெசயல்பாட்ைட�ம் நி�த்த ��யா�

EPIC தண�க்ைகக்� எதிராக பயனர்கைள எவ்வா� பா�காக்கிற� - வ�க்கிப்ப��யா ைமயத்�டன் 
ஒ� ஒப்ப��

��கணாண்ைம



Custodian BTC பயனர்கள் �க்கியமாக 
�ன்றாம் தரப்ப�னர் தங்கள் ெசாத்�க்ைகளப் 
பா�காக்க அ�மதிக்கத் ேதர்� 
ெசய்கிறார்கள். பா�காவல�க்� ஏதாவ� 
நடந்தால், ெசாத்�க்கள் சமரசம் 
ெசய்யப்படலாம்.

EPIC பயனர்கள் ெபா�வாக உள்நாட்�ல் 
தங்கள் ெசாந்த நாணயங்கைள 
ைவத்தி�க்கின்றனர்

சட்ட சிக்கல்கள்

எ.கா. ேபாஸ்ட் ஃேபக்ேடா - Retroactively-
பயன்ப�த்தப்ப�ம் மா�ம் சட்டங்கள் �ன்னர் 
சட்ட நடவ�க்ைககைள �ற்றவாள�யாக்க 
ப�ளாக்ெசய�ன் தர� பயன்ப�த்த. இன்� 
எ�க்கப்பட்ட நடவ�க்ைககள் பல 
தசாப்தங்க�க்�ப் ப�ற� ம�ண்�ம் வரக்��ம்.

ப�வர்த்தைனகள் அல்ல� அவர்க�க்� 
கட்சிகள் பற்றி எந்த தகவைல�ம் 
ெவள�ப்ப�த்தாத கி�ப்ேடாகிராஃப�க் 
எச்சத்ைதத் தவ�ர ப�ளாக்ெசய�ன�ல் நிரந்தர 
தடயங்கள் எ��ம் வ�டப்படவ�ல்ைல.

UTXO வழக்�கள் - தன�ப்பட்ட �கவ�கள் சட்ட 
நடவ�க்ைககள�ல் ெபய�டப்படலாம், இ� ஒ� 
"க��ம் காலம்" �லம் இதற்� எதிராக 
பா�காக்க �யற்சிக்�ம் ேவயாமிங் 
அ�ப்ைபடய�லான ெதாழில்�ைறக்� 
வழிவ�க்கிற�.

அைனத்� நாணயங்க�ம் �ஞ்ைச 
காளான்களாக�ம், ஒன்�க்ெகான்� 
மாற்றக்��யைவயாக�ம் இ�ப்பதால், 
இ� EPIC �ற்றி�ம் ேதைவயற்ற�.

ப�ன்னல் ேவைல

இைணய அ�கல் ஒ� ப�வர்த்ைதனய�ல் 
ைகெயாப்பமிட இைணய இைணப்�க்கான 
அ�கல் ேதைவப்ப�கிற�

ப�வர்த்தைனகைள ஆஃப்ைலன�ல் 
ைகெயாப்பமிடலாம்

வ�க்கிப்ப��யா ேகார் ேபாக்�வரத்� 
த�க்கப்படலாம் & �வ� ேவலி.

EPIC பயனர்கைள அவர்கள�ன் இ�ப்ப�டத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் கட்�ப்ப�த்த ��யா�, 
ஏெனன�ல் அவர்கள் Tor & I2P வழியாக 
ப�வர்த்தைனகைள அ�ப்பலாம் மற்�ம்

ஆஃப் ெசய�ன் பதில�

வங்கிக் கணக்� ைகப்பற்றல்கள் - BTC 
பயன்ப�த்தி �ரக்கர்க�க்� நன்ெகாைட 
வழங்கிய கேன�யர்கள் தங்கள் வங்கிக் 
கணக்�க�க்கான அ�கைல இழந்தனர்.

EPIC இதிலி�ந்� பயனர்கைளப் பா�காக்கிற�, 
ஏெனன�ல் ப�வர்த்தைன �கவ�கள் மற்�ம் 
அள�கள் ெவள�ப்�ற தரப்ப�ன�க்� 
கண்�க்�த் ெத�யாதைவ.

இயற்ைகயாயைமந்த சி��ளம்



BTC �ரங்க �ளங்கள் �கவ� 
அ�ப்ைபடய�ல் ப�வர்த்ைதனைகள 
வ�கட்ட ���ம்.

EPIC இ� சாத்தியமற்ற�

கைறப�ந்த நாணயங்கள்

த�ப்� நடவ�க்ைககள்
OFAC SDN பட்�யலில் �றிப்ப�ட்ட 
�கவ�கள் உள்ளன. இந்த �கவ�க�டன் 
ப�வர்த்தைன ெசய்�ம் எவ�ம் 
ெவள�ப்பாட்ைட எதிர்ெகாள்கின்றனர்.

EPIC க்� �கவ�கள் இல்ைல. அைனத்� 
ப�வர்த்தைனக�ம் ேநர�யாக பணப்ைப-
பணப்ைப ஆ�ம்.

கலைவ பணப்ைபகள்
செமௗராய் மற்�ம் வசாப� ேபான்ற மிக்சர் 
பணப்ைபக�க்கான ப�வர்த்தைனகைள 
ைபனான்ஸ் த�க்கிற�. TradeOgre இலி�ந்� 
வ�ம் பயனர்கள் Bitbuy ேபான்ற 
ைமயப்ப�த்தப்பட்ட ப�மாற்றங்கள�ல் ெடபாசிட் 
ெசய்�ம் ேபா� தங்கள் BTC ைவப்�க்கள் 
நிராக�க்கப்ப�வைதக் கண்�ப��ப்பார்கள்.

அைனத்� EPIC நாணயங்க�ம் �ஞ்ைசகள், அதன் 
�லத்தில் கைறப�ந்த நாணயங்கள�ன் நிகழ்ைவ 
ந�க்�கின்றன.

ைமயப்ப�த்தல் எதிர்ப்�

Meta-DAO ஆ�ைக கட்டைமப்�
ப�ளாக்ெசய�ன் அ�ப்பைடய�லான ெநட்ெவார்க்�க�க்கான ெப�நி�வன ஆ�ைமைய வ�ட 
DAO ஆ�ைக ெதள�வாக சிறந்த�. DAOs தங்கைள அரசியலின் சர்ச்ைசக்��ய �ள்ள�களாக 
மாறக்��ம், �றிப்பாக பணம் சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள�ல், (அல்ல� ெவக்டார்கைளத் தாக்க�ம் 
�ட) அதனால்தான் ECR நாங்கள் வ�வைமத்�ள்ேளாம்

Meta-DAO "DAO of DAOs".

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


�ற்�க்கணக்கான பங்கள�ப்பாளர்கள் * �ற்�க்கணக்கான அரட்ைடக் ��க்கள் = ஒ� 
வ�நிேயாகிக்கப்பட்ட சக்தி. அ�மட்ட �ன்�யற்சிகள் க�மமாக ெவள�ப்ப�கின்றன, இதன் 
வ�ைளவாக தகவைமப்� ெசல்�லார் கட்டைமப்� ஏற்ப�கிற�.

�ைறந்தபட்ச �ைறயான ப�நிைல
ைமயப்ப�த்தல் எதிர்ப்� என்ப� ஒ� ேகட்ச்ஃப�ேரஸ் வ�ட அதிகமாக உள்ள�, அ� ஒ� 
வாழ்க்ைக �ைற.

கார்ப்பேரஷன் இல்ைல
டஜன் கணக்கான அல்ல� �ற்�க்கணக்கான சம்பள ஊழியர்கைளக் ெகாண்ட Blockchain 
ெதாடக்கங்கள் இயற்ைகயாகேவ �தலில் தங்கள் ெசாந்த நலன்கைள 
கவன�த்�க்ெகாள்கின்றன, இ� மற்ற பங்�தாரர்க�டன் சாத்தியமான ஒ�ங்கின்ைமக்� 
வழிவ�க்கிற�. EPIC, ஒ� �ய ெநறி�ைறயாக, அைனவைர�ம் சமமான நிைலய�ல் 
ைவக்கிற�.

ப்�ைமன் இல்ைல
உட்�ற மற்�ம் ஆரம்பகால திமிங்கலங்கள் ஒ� ெநட்ெவார்க்கில் ஆதிக்கம் ெச�த்�ம்ேபா�, 
அ� நிர்வாக சிக்கல்க�க்� வழிவ�க்�ம், இ� Ethereum க�ன �ட்கரண்�ய�ல் 
காணப்ப�கிற�.



பறி�தல் எதிர்ப்�

�கவ�யற்ற வ�வைமப்�
கனடாவ�ல் உள்ள நன்ெகாைடயாளர்கள் சம�பத்தில் 50 டாலர் மதிப்�ள்ள 
கண்காண�ப்� நாணயங்கைள சங்கிலிய�ல் அ�ப்�வ� வங்கிக் கணக்�கள் மற்�ம் 
ெபௗத�க ெசாத்�க்கைளக் ைகப்பற்�வ� ேபான்ற சங்கிலித் ெதாடர் வ�ைள�க�க்� 
வழிவ�க்�ம் என்பைதக் கண்டறிந்தனர்.

இரகசியமான ெகா�க்கல் வாங்கல்கள்
நாசி அண்ைட மற்�ம் ெகா�ங்ேகான்ைமயான ஆட்சிகள் ெசயல்பாட்�ற்கான 
பணப்ைப சமநிைலகைள கண்காண�க்க ��யா�. EPIC அைனவ�க்�ம் பயன்ப�த்த 
Cryptocurrency பா�காப்பான ெசய்கிற�.

Dandelion++
வ�க்கிப்ப��யா ேகார் ேபான்ற கண்காண�ப்� நாணயங்கள் ஒ� ப�வர்த்தைன ெசய்�ம் 
ேபா� ஐப� �கவ�ைய ெவள�ப்ப�த்�வதன் �லம் தங்கள் பயனர்கைள ஆபத்திற்� 
உட்ப�த்�கின்றன. Dandelion ++ பயனர்கள் தங்கள் இ�ப்ப�டத்ைத கசியவ�டாமல் 
பா�காப்பாக இ�க்க அ�மதிக்கிற�.

�ய காவ�க்காக வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�
ெகா�யாவ�ல் உள்ள பயனர்கள் தங்கள் அரசாங்கம் வ� ெச�த்த 
ேவண்�ய��ப்பதாக நம்ப�யவர்கள் தங்கள் பணப்ைபகள் வ�கட்டப்பட்டைதக் 
கண்டனர். EPIC பயனர்கள் ெபா�வாக தங்கள் ெசாந்த வ�ைசகள�ன் காவைல 
பராம�க்கிறார்கள், இ� தன்ன�ச்ைசயான வலிப்�த்தாக்கத்திற்� எதிராக 
பா�காக்கிற�.

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


அதிகாரப் பரவலாக்கம்

�� க�க்கள்

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

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


�ல் ெசறி�
�தல் பார்ைவய�ல், Icemining.ca இ�ந்� வ�ம் ேஹஷ்ேரட்�ன் >51% பங்� 
கவைலக்��ய�, இ�ப்ப��ம் இந்த ஒற்ைற �ள்ள�வ�வரம் �� கைதைய�ம் 
ெசால்லவ�ல்ைல:

● பாலிபாசிக் ஆதாரம்-ஆஃப்-ஒர்க் (Feijoada Multi-Algo) அைனத்� 3
வழி�ைறகள் 51% கட்டைளய�ட ஒ� தாக்�தல் ேதைவப்ப�கிற�.

● 26% ஒ� �ளம் ெவள�ேய �ரங்க உள்ளன, இ� ஒ� தாக்�தல் நிகழ்வ�ல்
��தல் பா�காப்� வழங்�கிற�.

2 ஆண்�கள் மட்�ேம பழைமயான ஒ� ெநட்ெவார்க்கிற்�, ஏற்கனேவ சந்ைதத் 
ேதைவயால் இயக்கப்ப�ம் 4 க�ம-உ�வாக்கப்பட்ட �ளங்கைளக் ெகாண்��ப்ப� 
அசாதாரணமான�. ப�ல்லியன் கணக்கான �� க�க்கள் பற்றிய எங்கள் 
பார்ைவைய ஆத�க்க, அவற்றில் ெப�ம்பாலானைவ �ரங்கத் ெதாழிலாக உள்ளன, 
மிக�ம் ைமயப்ப�த்தப்ப�வைதத் தவ�ர்ப்பதற்� எங்க�க்� பல்லாய�ரக்கணக்கான 
�ளங்கள் ேதைவப்ப�ம் என்� நாங்கள் நம்�கிேறாம். இந்த ���க்�, நாங்கள் 2019 
�தல் கண�சமான ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்� வளங்கைள இந்த ப�ரச்சிைனய�ல் 
�தல�� ெசய்�ள்ேளாம், இ� தற்ேபா� மக்கள் தங்கள் ெசாந்த �ளங்கைள எள�தாக 
�ழற்�வைதத் த�க்�ம் அ�ப்பைட தைடகைள அகற்�வதற்காக.

�ல் மட்ட அதிகாரப் பரவலாக்கல் எதிர்கால �யற்சிகள்
● ெதாழில்�ைனேவார் மற்�ம் ெப�ய அளவ�லான �ரங்கத் ெதாழிலாளர்கள்

தங்கள் ெசாந்த �ளங்கைள இயக்க ஊக்�வ�க்க ெதாடர்ந்�

● GIthub இல் கிைடக்�ம் DIY FOSS �ல் ெமன்ெபா�ள்



● ஒட்�ெமாத்த Epicenter �ற்�ச்�ழல் அைமப்ப�ல் ஸ்டாக்கிங் மற்�ம் ப�ற
வைகயான �ைனக�டன் PoW �ளங்கள�ன் ைட-இன்

ெடவலப்பர் நட்�

API

பணப்ைப தகவல்ெதாடர்�க்கான API v3 (NEW)

API பயன்பாட்� ேமம்பா�கள்

ஆவணப்ப�த்தல் ேமம்பா�
E3 தற்ேபா�ள்ள ஆவணங்கள�ன் �லகத்ைத ேமம்ப�த்�கிற�, இ� ப�ல்டர்கைள 
வ�ைரவாக சந்ைதக்�ச் ெசல்ல உத�கிற�.

பயன்ப�த்த எள�தான�

இரத்�ச் ெசய்யக்��ய ெகா�க்கல் வாங்கல்கள்
ெபா� �க்கிய �கவ� அ�ப்பைடய�லான Cryptocurrencies ேபாலல்லாமல், அ� 
Mimblewimble நாணயங்கள் இழக்க சாத்தியமற்ற�. ப�ைழயாக அ�ப்பப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள் இன்�ம் இ�தி ெசய்யப்படவ�ல்ைல என்றால் 
ரத்�ெசய்யப்படலாம்.

�ைணயங்கள்
E2 இல், ஒ� ப�வர்த்தைனைய அ�ப்ப திைசவ� �ைற�கங்கைளத் திறக்க 
ேவண்�ய� அவசியம். E3 Tor ஐ ஒ�ங்கிைணக்கிற�, இதனால் இ� இன� 
அவசியமில்ைல.

�ரங்கேவைல
கண�சமான ஆதாரங்கள் �ரங்கத்ைத அ�கக்��யதாக�ம் எள�தாக�ம் ெசய்ய 
�தல�� ெசய்யப்பட்�ள்ளன. �றிப்ப�ட்ட எ�த்�க்காட்�கள் ப�ளாக்ைடக்�ன் ஈஸி-
ைமனர் 2.0 மற்�ம் Epicmine.org இன் தன்ன�யக்க கட்டைமப்�.



ப�வர்த்தைன வ��ப்பங்கள்

Tor
ேடார் ஒ�ங்கிைணப்� திைசவ� �ைற�கங்கைளத் திறக்கேவா அல்ல� https 
�கவ�ைய அம்பலப்ப�த்தேவா ேதைவய�ல்லாமல் ஊடா�ம் ப�வர்த்தைனகைள 
எள�தாக்�கிற�. இதன் வ�ைளவாக அநாமேதயம் ேமம்ப�கிற�.

EpicPay.me
EpicPay.me த�ர்க்க ஒத்திைசவற்ற அல்லாத ஊடா�ம் ெசய்தி ைகயா�தல் 
அ�மதிக்கிற� அல்லாத ஊடா�ம் ப�வர்த்தைனகள், ஒ� ைமயப்ப�த்தப்பட்ட 
வழிய�ல் என்றா�ம். இந்த ேசைவய�ன் எதிர்கால பதிப்�கள் உள்கட்டைமப்ைப 

ேம�ம் பரவலாக்கி க�னமாக்�ம்.

பயனர் இைட�கம்

கன்ேசால் & ேகாப்� ெவள�ய��
#18 ேகாப்� மற்�ம் கன்ேசால் ெவள�ய�ட்�ன் ப�ள� மற்�ம் �ைடப்�

TUI: �ைனய பயனர் இைட�கம்
#13 �ைனய பயனர் இைட�கம்: பட்�யல்கைள உ�ட்டலாம்
#14 �ைனய பயனர் இைட�கம்: பதி� காட்சிைய அறி�கப்ப�த்�
#15 ெடர்மினல் பயனர் இைட�கம்: ஸ்திரத்தன்ைம மற்�ம் பயன்பாட்�ல் 
ெபா�வான ேமம்பா�கள்



ெபா�ளாதாரப் பா�காப்�

ேபாட்�ச் ெசல�க் கட்டைமப்�
வ�க்கிப்ப��யா ேகார் �ற்�ச்�ழல் ெநட்ெவார்க்கின் ெதாடர்ச்சியான பா�காப்ைப 
ஆத�க்க �லதன ெசலவ�னத்தில் $ 10 + ப�ல்லியன் ேதைவப்பட்ட�. ஏற்கனேவ 
இ�க்�ம் கமா�ட்� வன்ெபா�ள�ல் இயங்�ம் EPIC இ� �ற்றி�ம் 
ேதைவயற்ற�.

திறந்த வழங்கல் சங்கிலி

AMD வ�வாய்: 
$15b

இல்ைல RandomX
ProgPow

Apple வ�வாய்: 
$365b

இல்ைல M1: RandomX & ProgPow

ARM வ�வாய்: 
$2b

இல்ைல RandomARM

Bitmain 
வ�வாய்: $2b

ஆம் இல்ைல

Intel வ�வாய்: 
$79b

RandomX

MicroBT 
வ�வாய்: $1b

ஆம் இல்ைல

Nvidia வ�வாய்: 
$24b

இல்ைல ProgPow

ஆம்



$82b $483b

Polyphasic ஆதாரம்-ஆஃப்-ேவைல மல்�-அல்கா�தம் 
�ரங்க ெதாழில் ASIC வ� தவ�ர்க்கிற�
ப�ட்காய�ன் ேகார் பயனர்கள் 2021 ஆம் ஆண்�ல் �ரங்க கட்டணத்தில் $ 1 + 
ப�ல்லியன் ெசலவழித்தனர்.

�யநிதி திைறேச�

தளர்ச்சி
��தல் பயன்பாட்� வழக்�க�க்� இடமள�க்�ம் வைகய�ல் ந�ட்�க்கப்படலாம். 

எதிர்கால பதிப்�கள�ல் பல ெசாத்� திறன் மற்�ம் ��தல் வழி�ைறகள் அடங்�ம்.

பல ெசாத்�க்கள்
எதிர்கால பதிப்�கள் பல ேடாக்கன் வைககைள உ�வாக்க அ�மதிக்�ம், �ஞ்ைச 
அல்ல� �ஞ்ைச அல்லாதைவ, சங்கிலிய�ன் ெசாந்த ெசாத்தான $EPIC இைணந்� 
@EPIC சங்கிலிய�ல் வர்த்தகம் ெசய்யப்படலாம். இ� மாற்� ெசாத்�க்கைள 
Mimblewimble இன் �� பா�காப்�டன் வர்த்தகம் ெசய்ய அ�மதிக்கிற�.

இந்த அ���ைற ERC 20 ேடாக்கன்க�க்� ஒத்த ெசயல்பாட்ைட வழங்�கிற�, 
ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள�ன் ேமல்நிைல இல்லாமல், Epic ெசாந்த நாணயத்�டன். 
தன�ப்பயன் ேடாக்கன்கைள ஆத�க்க Mimblewimble ஐப் பயன்ப�த்தி, �தல் 
�ைறயாக ேடாக்கன் ப�ரபஞ்சத்திற்� உண்ைமயான �ஞ்ைசத்தன்ைமைய 
வ���ப�த்�கிேறாம்.

�றிப்ப�ட்ட ப�வர்த்தைனக�க்� ��ைமயான தன���ைமைய வழங்�ம் அேத 
ேநரத்தில் �ழக்கத்தில் உள்ள ெசாத்�க்கள�ன் ெமாத்த எண்ண�க்ைகையப் பற்றி 
வழங்�நர்கள் ெவள�ப்பைடத்தன்ைமைய வழங்க ���ம். ெசாத்�க்கள் 
பா�காப்பாக�ம், சங்கிலிய�ல் �ஞ்ைசயாக�ம் ப�மாற்றம் ெசய்யப்படலாம், இ� 
வ�ைல கண்�ப��ப்� மற்�ம் சந்ைத அ�மதிைய அ�மதிக்கிற�, அேத ேநரத்தில் 
தன�ப்பட்ட ப�வர்த்தைனக�க்கான Mimblewimble உத்தரவாதங்கள�ன் �� 
ெதா�ப்ைப�ம் பா�காக்கிற�.



தன�ப்பயன் ேடாக்கன்கைளச் ேசர்ப்ப� Mimblewimble இன் சக்திைய �திய 
பயன்பாட்� வழக்�கள�ன் அற்�தமான வரம்ப�ல் பயன்ப�த்த அ�மதிக்கிற�. 
�ஜிட்டல் பதிவ�றக்கங்கள், அ�க்க� ஃப்ைளயர் ைமல்கள், ெமாைபல் நிமிடங்கள், 
பார்க்கிங் �க்ெகட்�கள் ஆகியைவ பயனைடயக்��ய பயன்பாட்� வழக்�க�க்� 
எ�த்�க்காட்�கள்.

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

ERC20-Style

ெசாத்� 
வைககள்
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

ப�வர்த்தைன வ�வங்கள்
E3 இல், ப�வர்த்தைனகள் ஊடா�ம் மற்�ம் 3 ப�கள் ேதைவப்ப�கின்றன. 
ெநறி�ைறய�ன் எதிர்கால பதிப்�கள் 2-ப� மற்�ம் 1-ப� ப�வர்த்தைனக�க்� 
அ�மதிக்�ம், ஒ�ங்கிைணப்� ேதைவகைளக் �ைறக்�ம் மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய 
பயன்பாட்� வழக்�கள�ன் வரம்ைப வ���ப�த்�ம்.

எதிர்காலத்தில், ேந�க்� ேநர் ப�வர்த்தைனக�க்� அதிக�த்த ஆதரைவ வழங்க 
நாங்கள் �யற்சிக்கிேறாம்:

● ஆ�ேயா ப�வர்த்தைனகள்
● ப்��த் ப�வர்த்தைனகள்
● QR �றிய�� ப�வர்த்தைனகள்

ேபாக்�வரத்� அ�க்�
ேகாட்ேபஸில் தர� ேபாக்�வரத்� மட்�கைள உ�வாக்�வதன் �லம், �ன்றாம் 
தரப்� பங்கள�ப்பாளர்கள் �திய ேசனல்கைள எள�தாகச் ேசர்க்கலாம், இ� ேசாதைன 
மற்�ம் தண�க்ைகக்� வ�ைரவான பதில்.



எதிர்கால-ப�ைழத்தி�த்தம்

��தல் பயன்பா�கள்
TPU-�றிப்ப�ட்ட வழி�ைறகள் ஒ�ங்கிைணப்� ேவைல ஆதாரம் பய�ள்ளதாக 
ெசய்ய வாய்ப்� வழங்�கிற� மற்�ம் ஒ� இயந்திர கற்றல் இயந்திரம் EPIC 
மாற்�கிற�.

பாலிபாசிக் நி�பணம்-ஆஃப்-ஒர்க்
EPIC மட்� வ�வைமப்� ஈ ம�� �டான-இடமாற்றம் வழி�ைறகைள 
அ�மதிக்கிற� என்பதால் சமரசம் அல்கா�தம்கள் சிறிய கவைல.

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

ஸ்ன�க் ப�க்: ECK ேகன� ெநட்ெவார்க்
ECK - Google Docs

�வாண்டம் தயார்
2019 �தல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சி �யற்சிகள் கட்டைமக்கப்பட்ட 
அண�க்ேகாைவ அல்கா�தம்கள் இணக்கமானைவ என்பைத உ�திப்ப�த்�கின்றன.

உயர் உத்தரவாதம்

தான�யங்கி ேசாதைன
எதிர்கால ெவள�ய��கைள வ�ைரவாகத் தள்�வதற்கான எங்கள் திறைன 
ேமம்ப�த்�ம் தான�யங்கி ேசாதைன உள்கட்டைமப்ப�ல் �தல�� ெசய்ய E3 
எங்க�க்� ஒ� வாய்ப்ைப வழங்கிய�.

ேபார்-ேசாதைன
எங்கள் "இரத்தக்கசி� வ�ள�ம்ப�ற்� பதிலாக �ன்னண�" அ���ைறய�ன் ஒ� 
ப�தியாக, ரஸ்ட்-மிம்ப்ெளவ�ம்ப�ள் �ற்�ச்�ழல் அைமப்ப�ன் ம�த�ள்ள 
ப�திகள�லி�ந்� இந்த மாற்றங்கைள இ�ப்பதில் நாங்கள் மிக�ம் வசதியாக 
உணர்கிேறாம், ஏெனன�ல் அைவ ேபா�மான ேநரத்திற்� ப�ற ெநட்ெவார்க்�கள�ல் 
உற்பத்திய�ல் ெசயல்ப�கின்றன.

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


நிைற �திர்ச்சி
இறக்�மதி ெசய்யப்பட்ட �றிய�� மற்ற திட்டங்கள�ல் எந்த சம்பவ�ம் இல்லாமல் 
12+ மாதங்களாக உற்பத்திய�ல் இயங்கி வ�கிற�.

இ�ம்�த்��
அதன் நிைனவக பா�காப்� பண்�க�க்காக ரஸ்ட் ேதர்� ெசய்ேதாம், இ� 
�ேராகிராமர் ப�ைழக்கான ேநாக்கத்ைதக் கட்�ப்ப�த்�கிற�.

ெதாழில்�ட்ப கடன்

ேமம்ப�த்தப்பட்ட பா�காப்� மற்�ம் ஸ்திரத்தன்ைம
�ட்�ப்�ச்சி #6 7 8

�ரண்பா� த�ர்�
�ட்�ப்�ச்சி #20

உகப்பாக்கம்
#11 சிறந்த ெவள�ய�� PMMR ைகயா�தல் மற்�ம் சங்கிலி DB 
�றிய�ட்ெடண்சிரமம் ச�ெசய்தல் உகந்ததாக்�

சகாக்கள்: MPSC ேசனல் & ஆரம்ப ேஹண்ட்ேஷக் 
ெசய்திகள்
�ட்�ப்�ச்சி #10

ேசைவயக-பணப்ைப தகவல்ெதாடர்�
�ட்�ப்�ச்சி#22

ஸ்திரத்தன்ைம ேமம்பா�
�ட்�ப்�ச்சி #12

பல்நிகழ்ெவா�காண 
�ட்�ப்�ச்சி #21

வ�ண்ேடாஸ் இணக்கத்தன்ைம

�ட்�ப்�ச்சி #23



பராம�ப்�
#5 ஹார்ட்ேபார்க் (HF2) CuckarooM29 PoW மாற்றங்கைள அறி�கப்ப�த்�கிற�

#6 �திய ேமற்�றிப்� பதிப்� 7

#7 சிறந்த தைலப்� பதிப்� �வ�ட்ச்

#9 ஒ�ங்கிைணக்க�ம் grin 3.0.0 codebase

ெபா�ள்
ச�க உ�ப்ப�னர் இஸ்ேலாவ�ன் க�த்�ைர:

கி�ப்ேடாவ�ல் உண்ைமய�ல் �க்கியமான சித்தாந்தங்கள் நிைறய உள்ளன. �தந்திரம், 
�தந்திரம், தன���ைம, பரவலாக்கப்பட்ட, நம்ப�க்ைகயற்ற, மாறாத தன்ைம மற்�ம் 
இன்�ம் பல ெசாற்கள் ஒ� ச�கத்தால் பகிரப்பட்ட அ�ப்பைட நம்ப�க்ைககைள 
ஆவணப்ப�த்�வதற்காக ெவள்ைளத் தாள்கள�ல் அ�க்க� பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. 
ேநரம் ெசல்லச் ெசல்ல, இந்த அ�ப்பைட ெகாள்ைககள் ேசாதிக்கப்ப�கின்றன மற்�ம் 
ப�ன்னைடைவ மதிப்ப�ட ���ம்.  எங்�ம் நிைறந்த மற்�ம் பரவலாக்கப்பட்ட CPU 
மற்�ம் GPU ��கள் �லம் �ரங்க ேவைல ஆதாரம் என்� ெதாடங்�ம் ஒ� 
நாணயம் ASICs ைமயப்ப�த்தப்பட்ட ப�க்க�க்� மா�ம். பன்�கப்ப�த்தப்பட்ட 
ேவைலச் சான்� ைமயப்ப�த்தப்பட்ட ப�ைணயச் சான்�க்� வழிவ�க்கிற�. 
ெவள�ப்பைடயான வர்த்தகங்கள் உள்ளன. ெநட்ெவார்க்ைகப் பா�காத்ததற்� 
வாழ்த்�க்கள். ஆனால் என்ன ெசலவ�ல்? அதிகாரப் பரவலாக்கல் ம�தான 
நம்ப�க்ைகய�ன் அ�த்தளேம, ெப�ம்பாலான ெவள்ைளத் தாள்கள�ல் உள்ள 
ேநாக்கத்ைதப் ேபாலேவ சாதாரண மக்க�க்�ப் பயனள�க்காமல் ெப�நி�வன 
நலன்க�க்� வ�ற்கப்ப�கிற�. நிச்சயமாக, நாணயம் இன்�ம் ஃப�யட் உடன் 
ஒப்ப��ம்ேபா� ஒப்ப�ட்டளவ�ல் பரவலாக்கப்பட்��க்கலாம், ஆனால் அ�ப்பைட 
மதிப்�ைடய ஒ� �ண் சமரசம் ெசய்யப்ப�கிற�, ேம�ம் இன்�ம் அக்கைற�ள்ள 
ச�கங்களால் ஆத�க்கப்ப�ம் சிறந்த மாற்� வழிகள் உள்ளன. எ� ந�ண்ட 
காலத்திற்� அதிக ெநகிழ்வானதாக இ�க்�ம்? பகிரப்பட்ட ச�க மதிப்�க�க்� 
உண்ைமயாக இ�க்�ம் நாணயம் அல்ல� கார்ப்பேரட் ெதாழில்�ைறக்� வ�ற்�ம் 
நாணயமா? பதில் ெதள�வாக உள்ள�. கி�ப்ேடாைவ �தலில் 
அர்த்த�ள்ளதாக்�கிற�, அ� எங்கள் ச�கங்கள�ல் பங்ேகற்�ம் மக்கள். எனேவ 
இைவ அைனத்திற்�ம் மாறாத தன்ைமக்�ம் என்ன சம்பந்தம்?

ச�, அதிகாரப் பரவலாக்கத்திற்� ெகா�க்கப்பட்ட எ�த்�க்காட்� மாறாத தன்ைமக்� 
ெபா�த்தமான�. ச�க ைமய மதிப்�கள�லி�ந்� வ�ல�வ� எவ்வா� சமரசம் 
ெசய்ய ��யாத தன்ைமக்� சமமான� என்பைத எ�த்�க்காட்� படம்ப��க்கிற�.  
அ� மிக�ம் ஆக்கிேராஷமாக ேகட்கப்பட்ட ேகள்வ�ய�ன் ைமயத்ைதப் ெப�கிற�, 
"�றிய�� சட்டமா?" எள�ைமயான ெசாற்கள�ல், ஆம், அ� இல்லாதேபா� தவ�ர. 
ெவள்ைளத் தாள்கள�ல் ஆவணப்ப�த்தப்பட்�ள்ள ச�க ைமய மதிப்�கள், சட்டம் 
என்� வ�ளக்கப்பட ேவண்�யவற்�க்� மிக ெந�க்கமாக உள்ளன. EPIC மதிப்� 
ஓவர்ஃப்ேளா சம்பவம் ஒ� ேமாதல் இ�க்�ம்ேபா� அ�ப்பைட ெகாள்ைகக�க்� 
நம� உ�திப்பாட்ைட நி�ப�க்கிற�.



ந�நிைல

ச�கம் நிர்வகிக்கப்ப�கிற�
�ரங்க சதவ �தங்கைள ம�ஒ�க்கீ� ெசய்வதா அல்ல� மதிப்� ஓவர்ஃப்ேளா 
சம்பவத்திலி�ந்� இழப்ைப எவ்வா� ச�கமயமாக்�வ� ேபான்ற சவால்கைள 
எதிர்ெகாள்�ம்ேபா�, நாம் வ�வாக மா�கிேறாம்.

DAO-ேசமநிதிப்பத்திரங்களாக உள்ள
அைனத்� ெடவலப்பர் கட்டணங்க�ம் DAO க��லத்தின் Epicenter ேச�கின்றன, 
ேம�ம் அைவ எவ�க்�ம் ஒ� இலாப ைமயம் அல்ல.

சமதளம் வ�ைளயா�ம் �லம்
�ரங்கம் ேதாண்�வதன் �லேமா அல்ல� திறந்த சந்ைதய�ல் வாங்�வதன் 
�லேமா நாணயங்கைளப் ெப�வதற்� சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் அேத 
வாய்ப்� கிைடத்�ள்ள�.

ப்�ைமன் இல்ைல
EPIC கண்காட்சி ெசப்டம்பர் 2, 2019 அன்� �ஜ்ஜியத்தின் ேதாற்றத்�டன் 
ெதாடங்கப்பட்ட�.

ெவள�
EPIC 100% GPL V3 உ�மம் ெபற்ற�.Github �லம் யார் ேவண்�மானா�ம் ஒ� இ� 
ேகா�க்ைகைய சமர்ப்ப�க்கலாம்.

அ�மதிய�ன்ைம
EPIC என்ப� ஒ� அ�மதியற்ற ெநறி�ைற. யார் ேவண்�மானா�ம் ஒ� �� 
க� மற்�ம் / அல்ல� என்�ைடயைத இயக்கலாம்.

�ளங்கள்

அெம�க்காக்கள்

கனடா, மாண்ட்�ல்
Icemining USA 
Epicmine



EMEA
ெஜர்மன� 51�ல் Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - ரஷ்யா/
வடக்� 
EU
டர்க்கி

Icemining

Icemining
Icemining

ஆசியா-
பசிப�க்
சீனநா�
ஹாங்காங் 
சிங்கப்�ர்

Icemining

ஒ�ங்��ைற இணக்கத்தன்ைம

ேபாட்�ய��ம் சட்டம்
�ன்ெமாழியப்பட்ட சட்டம் எ��கிற�, "நிதிச் ேசைவகள�ல் உள்ள கண்�ப��ப்�கள், 
20 ஆண்�க�க்� �ன்� FinCEN (நிதிக் �ற்றங்கள் அமலாக்க ெநட்ெவார்க்) அதன் 
சிறப்� நடவ�க்ைகக�க்கான அதிகாரத்ைத வழங்கியேபா�, 20 ஆண்�க�க்� 
�ன்� கற்பைன ெசய்தி�க்க ��யாத எல்ைல தாண்�ய ப�வர்த்தைனகள�ன் 
�ைறகைள மாற்றியைமத்� வ���ப�த்தி�ள்ளன." �ஜிட்டல் ெசாத்�க்கள் 
�ைறயான ேநாக்கங்க�க்காகப் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன என்பைத இந்த சட்டம் 
அங்கீக�க்கிற�, ஆனால் இ� "தைடகைளத் தவ�ர்ப்பவர்கள், ேமாச� ெசய்பவர்கள், 
பணேமாச� ெசய்பவர்கள் மற்�ம் ரான்சம்ேவர் தாக்�தல்கைளச் ெசய்பவர்கள் 
ேபான்ற ேமாசமான ந�கர்க�க்�ம் ஒ� வரப்ப�ரசாதம்" என்� ��கிற�.
ைமயப்ப�த்தப்பட்ட உள்கட்டைமப்ைப நம்ப�ய��க்�ம் ெநட்ெவார்க்�கள் ெப�கிய 
�ைறய�ல் பயனர்க�க்� ேசைவ ெசய்ய ��யா�. EPIC இந்த ேபாக்கிலி�ந்� 
பயனைடவதாக நிற்கிற�.

ேஹாவ� ெடஸ்ட்
ஜூன் 2018 இல், எஸ்.இ.சி.ய�ன் �ன்னாள் தைலவர், ேஜ கிேளட்டன், ப�ட்காய�ன் 
ஒ� பா�காப்� அல்ல என்� ெதள��ப�த்தினார்: "Cryptocurrencies: இைவ 
இைறயாண்ைம நாணயங்க�க்� மாற்ற��கள், டாலர், �ேரா, ெயன் ஆகியவற்ைற 
ப�ட்காய��டன் மாற்�கின்றன. அந்த வைகயான நாணயம் ஒ� பா�காப்� அல்ல, 
"என்� கிேளட்டன் �றினார்.

EPIC ெவள�ப்பைடயாக ேஹாவ� ெடஸ்ட் இணக்கத்தன்ைமக்காக 
வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�, கி�ப்ேடா மதிப்ப�� க�ன்சில் வழிகாட்�தல்கள�ன்ப� 
வ�ளக்கப்படங்கள�ல் இ�ந்� உண்ைமய�ல் மதிப்ெபண் ெப�கிற�.

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


உள்கட்டைமப்� மேசாதா / தரகர் வைரயைற
�ன்ெமாழியப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ், சில வைகயான ப�ளாக்ெசய�ன்கைளப் 
பயன்ப�த்�ம் நபர்கள் தரகர் வைரயைறய�ன் கீழ் உ�மம் ெபற ேவண்�ய��க்கலாம். 
EPIC பயனர்கள் இதற்� ேநாெயதிர்ப்� சக்தி ெகாண்டவர்கள்.

நிைலயான சட்டம்
ெபா�ந்தா�, ஏெனன�ல் EPIC ஒ� நிைலயான காய�ன் அல்ல மற்�ம் 
பரவலாக்கப்பட்�ள்ள�.

எதிர்த்த�ப்�
Polyphasic Proof-of-Work ஒ� தன�ப்பட்ட அ�ப்பைடய�ல் ஒவ்ெவா� 2 மண� 
ேநரத்திற்�ம் சிரமத்ைத ச�ெசய்கிற�, ஒ� வழி�ைறக்�, இ� ெநட்ெவார்க்ைக 
+1000% மற்�ம் -90% ேஹஷ்ேரட் மாற்றங்கைள எள�தாக ைகயாள உத�கிற�.
காலப்ேபாக்கில் எங்கள் ெநட்ெவார்க்கின் பன்�கத்தன்ைமைய அதிக�த்�, அதன்
ஸ்திரத்தன்ைமைய அதிக�ப்ேபாம்.

க�த்�ைர

இங்ேக �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ப�ப்பாய்வ�ன் அ�ப்பைடய��ம், அைதத் ெதாடர்ந்� 
வ�ம் காரணங்க�க்காக�ம், என் ெதாழில்�ைற க�த்தில், EPIC CASH ("EPIC) 
என்ப� 1933 ஆம் ஆண்�ன் �ைனெடட் ஸ்ேடட்ஸ் ெசக்��ட்�ஸ் சட்டத்தின் 
("சட்டம்" ) கீழ் வைரய�க்கப்பட்ட ஒ� பா�காப்� அல்ல, அல்ல� எஸ்.இ.சி வ� 
இன் ப�ப்பாய்வ�ன் கீழ் ஒ� "�தல�ட்� ஒப்பந்தத்ைத" உ�வாக்�வதற்கான 
அள�ேகால்கைள அ� �ர்த்தி ெசய்யவ�ல்ைல. ேஹாேவ, 328 �.எஸ். 29311946) 
(இன�ேமல் "ேஹாவ�"), அல்ல� அதன் சந்ததி. 

ப�ன்னண� வண்ணம்
EPIC blockchain தற்ேபா� Testnet இல் உள்ள�, ஜ�ேரா premine fair launch Genesis 
�க்கிய நிகர ெதா�தி ஜூைல 13, 2019 அன்�ம் �மார் திட்டமிடப்பட்�ள்ள�. 
EPIC என்ப� அ�மட்ட தன���ைம சங்கிலியா�ம்.

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


அளவ��தல்

ேசமிப்பக ேதைவகள்

த்��ட்

த� அள� MB த� ேநரப் ப��� Tx/பாளம் Tx/நாள் ெதா�திகள்
/நாள் Tx/s ேப�ச்ச 

மரம்

2 50 2000 3.4MM 1728 40 ஏப்ரல்-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 ஆகஸ்ட்-22



8 30 8000 23MM 2880 267 நவம்பர்-22

16 25 16000 55MM 3456 640 ஜூன்-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 ஆகஸ்ட்-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 ஜூன்-28

2028 த்ேரா�ட்: 6.4k tx / s - ஜூன் 2028 இல், EPIC Blockchain ெநறி�ைற ஒ� 
நாைளக்� 500 + மில்லியன் ப�வர்த்தைனகைள ெசயலாக்க ���ம், இ� வ�சாவ�ன் 
தற்ேபாைதய ெசயல்பாட்� நிைலக்� சமமான�. இந்த அளவ�ல், ெதா�தி மான�யம் 
ேபா�மான� மற்�ம் ேபா�மான திறன் இ�ப்பதால், கட்டணங்கள் ெசல� 
�ைறந்ததாக இ�க்�ம். எங்கள் மதிப்ப�� என்னெவன்றால், ெப�ம்பாலான 
ப�வர்த்தைனகள் அ�ப்பைடய�ல் இலவசமாக இ�க்�ம் (ெபயரளவ�லான ஸ்ேபம் 
எதிர்ப்� ெசல�) மற்�ம் வ�ைரவாகப் ெபற ேவண்�ய உயர் �ன்��ைம 
ெகா�ப்பன�கள் ஒன்�க்� சில்லைறகைளக் காணலாம்.

பற்றாக்�ைற
ைமயப்ப�த்தப்பட்ட ப�மாற்றங்கைளத் தவ�ர்ப்பதன் �லம், ப�ன்ன இ�ப்� 
இரட்�ப்�ச் ெசலவ�னப் ப�ரச்சிைனையத் தவ�ர்த்�ள்ேளாம். 14 மில்லியன் EPIC 
மட்�ேம உள்ளன, அேத ேநரத்தில் பய�ள்ள BTC உண்ைமயான எண்ண�க்ைக 
ஏற்கனேவ 21 மில்லிய�க்�ம் அதிகமாக உள்ள�. சேடாஷிய�ன் அசல் 
வ�வைமப்ப�ன் வழங்கல் ஒ�ைமப்பாட்ைடப் பா�காக்க ��ந்த அைனத்ைத�ம் 
நாங்கள் ெசய்ேவாம்.

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


வ�ைர�

ேவகமான ேமற்�றிப்� ஒத்திைச�

ேபண்தைகைம

கார்பன் எதிர்மைற

ெபா�ளாதார �தியாக �யாத�னமான மற்�ம் �ய 
நிதியள�ப்�

�ஜ்ஜிய மின்-கழி� தடம்
EPIC ஏற்கனேவ உள்ள சரக்� வன்ெபா�ள�ல் ேதாண்�ெய�க்கப்ப�கிற�, இ� 
வ��தாள்கள் (CPU) அல்ல� ேகமிங் (GPU) ேபான்ற மற்ெறா� �தன்ைம 
ேநாக்கத்திற்காக வாங்கப்பட்�ள்ள�. �தற் எங்கள் கிரகத்தின் நிலப்பரப்�கள�ல் 
�ைழந்� மா�பாட்ைட அதிக�க்�ம் ெசலவழிப்� ஒற்ைற ெசயல்பா� ASIC 
வன்ெபா�ள் மில்லியன் கணக்கான அல�கைள உ�வாக்�கிற�.



நம்ப�க்ைக �ைறப்�

ஆல்ஃபா கசி�
திமிங்கில வ�ழிப்�ட்டல்கள் - BTC ெப�ய ைவத்தி�ப்பவர்கள் ஒ� ப�வர்த்தைனைய 
அ�ப்�ம்ேபா�, அவர்கள�ன் இயக்கங்கள் கண்காண�க்கப்ப�ம் என்பைத அறிவார்கள். 
இந்த "ஆல்பா கசி�" உகந்த ேபார்ட்ஃேபாலிேயா �ேலாபாயத்தின் கட்�மானத்திற்� ஒ� 
தைடயா�ம், ேம�ம் EPIC உள்ளைதப் ேபால அ�ப்பைட அ�க்� இரகசியத்தன்ைமயால் 
�ற்றி�ம் த�ர்க்கப்ப�கிற�, இ� திமிங்கல எச்ச�க்ைககள் மற்�ம் பணக்கார பட்�யல் 
இல்ைல.

அக ச�பார்ப்�
BTC பயனர்கள் ெபா�வாக ஒ� �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� க� ெசயல்பாட்ைட 
அ�ட்ேசார்ஸ் ெசய்ய ேதர்� ெசய்கிறார்கள், இ� ஒ� �� க��க்� 380 ஜிப� வட்� 
இடம் ேதைவப்ப�கிற�. EPIC, மாறாக, 2.2 ஜிப� இைடெவள�ய�ல் உள்நாட்�ல் 
இயங்�கிற�, இ� மக்கள் க�க்கைள இயக்�வதற்� மிக�ம் அ�கக்��யதாக 
அைமகிற�.  ஒ� ெவள�ப்�ற க��டன் இைணக்�ம்ேபா�, சமரசம் ெசய்யப்பட்ட 
தகவல்கள�ன் சாத்தியம் உள்ள� - சாராம்சத்தில், பயனர் ெநட்ெவார்க்கின் தற்ேபாைதய 
நிைலைய உண்ைமயாக ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்த �ைனைய நம்ப ேவண்�ம். EPIC 
பயனர்கள் உள்நாட்�ல் அைனத்� ப�வர்த்தைனகைள�ம் ச�பார்க்கிறார்கள், ேம�ம் 
�ன்றாம் தரப்ப�னர் ம�� நம்ப�க்ைக ைவக்க ேவண்�யதில்ைல.

�ல்-நிைல வ�கட்�தல்
BTC அ�ப்�நர்கள் Chainalysis ேபான்ற நி�வனங்கள் தங்கள் �கவ�ைய 
க�ப்�ப்பட்�யலாக நியமிக்க ��� ெசய்யவ�ல்ைல என்� நம்ப ேவண்�ம், ஏெனன்றால் 
ப�வர்த்தைனகைள தண�க்ைக ெசய்� வ�கட்�வதற்கான வண�க மாதி�யாக இ�க்�ம் 
�ரங்க �ளங்கள் ஒ� ெதா�திய�ல் ப�வர்த்தைனைய ேசர்க்கா�. �ரங்கத் 
ெதாழிலாளர்கள் ப�வர்த்தைனகள�ன் �கவ� வ�வரங்கைளப் பார்க்க ��யா� என்பதால் 
EPIC இந்த சிக்கல் இல்ைல.

கைறப�ந்த நாணயங்கள்
BTC ெப�பவர்கள், அதில் பணம் ெச�த்�வைத ஏற்�க் ெகாள்பவர்கள், தங்கள் 
வா�க்ைகயாளைர நம்ப ேவண்�ம், ஏெனன்றால் கைறப�ந்த நாணயங்கள�ன் சாத்தியம் 
எப்ேபா�ம் உள்ள�. EPIC இந்த நம்ப�க்ைகைய ந�க்�கிற�, ஏெனன்றால் கைறப�ந்த 
நாணயங்கள் சாத்தியமற்ற�. ெப�நர்கள் அறியப்பட்ட கைறப�ந்த நாணயங்கைளப் பற்றி 
மட்�மல்லாமல், எதிர்காலத்தில் கைறப�ந்த நாணயங்கைளப் பற்றி�ம் எச்ச�க்ைகயாக 
இ�க்க ேவண்�ம். ந�தித் திைணக்களத்தினால் BitMEX �ற்றம் சாட்டப்பட்டேபா�, 
இரேவா� இரவாக அங்கி�ந்� வ�ம் எந்தெவா� நிதி�ம் சந்ேதகத்திற்��யதாக 
ஆக்கப்பட்டன. Coinbase ரஷ்ய கணக்�கைள மட்�ம் �டவ�ல்ைல, அ� "ரஷ்ய 
நடவ�க்ைக�டன் இைணக்கப்பட்ட சாத்தியமான கணக்�கைள" ��வ�ட்ட�. EPIC 
பயனர்கள் இந்த அரசியல் ேவ�பா�கைளப் பற்றி கவைலப்பட ேவண்�யதில்ைல.

BTC பயனர்கள் தங்கள் ெபா� �க்கிய �கவ�ையப் பகிர்ந்� ெகாள்பவர்கைள நம்ப 
ேவண்�ம், ஏெனன�ல் "கைறப�ந்த �சி" தாக்�தல்கள�ன் ப�ரச்சிைன, இதில் ஒ� சிறிய 
அளவ�லான கைறப�ந்த நாணயம் ஒ� இலக்ைக மா�ப�த்�வதற்�ம் அதன் 
இயக்கத்ைத தாமதப்ப�த்�வதற்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�கிற�.

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


நம்ப�க்ைகயற்ற அைம�
நம்பகமான அைமப்� ேதைவப்ப�ம் Zcash மற்�ம் Piratechain ேபான்ற �ந்ைதய 
அ���ைறகைளப் ேபாலல்லாமல், EPIC அைமப்�க்� எந்த நம்ப�க்ைக�ம் 
ேதைவய�ல்ைல.

எங்�ம் 
112 நா�கள�ல் �ரங்கத் ெதாழில்

வழக்காற்� மர�
Explorer.epicmine.org:
Blockchain உயரம் 1,341,156

சராச� ெதா�தி ேநரம் 61.5 வ�

ெகா�க்கல் வாங்கல்கள் 118,799

மதிப்ப�டப்பட்ட கட்டணம் 0.0063 EPIC

பய�ைடைம

மதிப்� ஸ்ேடார்
ெதாடக்கத்தில் இ�ந்�, EPIC அதன் உத்ேவகம், வ�க்கிப்ப��யா ேகார் அ�பவ�த்த 
பழக்கமான வ�மான பாைதையப் ப�ன்பற்�கிற�. 2020 மார்ச் மாதத்தில் EPIC 
�தல�� ெசய்யப்பட்ட ஒ� BTC தற்ேபா� 129 BTC மதிப்�ள்ள�.

https://explorer.epicmine.org/


ெசலாவண� ஊடகம்

வ�ைல $2 - $81 <$.01

வ�ைர� 10 மிகச்சிறிய 1 மிகச்சிறிய

�ஞ்ைசத்தன்ைம இல்ைல ஆம்

L1 த்��ட் 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 த்��ட் 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



�ரங்க ெதாழில் ெமன்ெபா�ள் ஆதர�
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

வாண�கஞ் 
எப�க் இரண்� Dex ெநட்ெவார்க்�கள�ல் வர்த்தகர்க�க்� மத்தியஸ்த 
வாய்ப்�கைள வழங்�கிற�: Stellar மற்�ம் ViteX

Bitmart
மார்ச் 21, 2022 நிலவரப்ப�, ப�ட்மார்ட் தங்கள் ஒ�ங்கிைணப்ைப நிைற� 
ெசய்�, EPIC / USDT வர்த்தகத்ைத வழங்கத் ெதாடங்�ம்.

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
அப�வ��த்திய�ல்

இல்ைல கட்டணம், தன���ைம-
பா�காத்தல் அல்லாத காவலில் 
அ� இடமாற்றம் பதிவ�றக்க 
ெடஸ்க்டாப் ெடக்ஸ்

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

ேநர�, அல்லாத காவலில், P2P சங்கிலி-சங்கிலி அ� இடமாற்றம்



சஞ்சி

திைரப்பலகம் GUI

Linux, Mac, & Windows -க்� கிைடக்�ம்



�திய அம்சங்கள்
● உள்�ர் & ெதாைலநிைல க�க்க�டன்

இைணக்க�ம்
● திைசவ� �ைற�கங்கைளத் திறக்க ேவண்�ய

அவசியமில்ைல
● Tor ம�� ப�வர்த்தைனகள் அ�ப்ப ���ம்

இயங்�கிற



பதிப்� 
வரலா�
E3 மார்ச்-2022
E2 2020
E1 ெசப்டம்பர்-2019




