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ኣጠቓቕማን መዳያትን ሓድሽ መዐቀኒታት 
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ማያሚ ፍሎሪዳ

ሸቶታት ንድፊ - ምስ ዲ. ኤን. ኤ.

ዘይጭበጥ

ብቐሊሉ ኽትረኽቦ እትኽእል

ስምን ብሕትምባልን

መርመራ
መርትዖ ኽፍሊት

ተቓውሞ ሰናቲም

ተቓውሞ ማእከላይነት
ኣሰራርሓ ምምሕዳር ሜታ-DAO
ሒደት ወግዓዊ መራሕቲ ሃይማኖት
ትካል የልቦን
ሕስብ ኣይበሃላ

ተቓውሞ ምግባት
ኣድራሻ ዘይብሉ ንድፊ
ምስጢራዊ ንግዳዊ ልውውጥ
ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት እተነድፈ
Dandelion++

ካብ ስልጣኖም ምውጻእ



ምሉእ መእተዊ
ኣትኵሮ ቐላይ

ኣብ መጻኢ ኣብ ጽፍሒ ሓጽቢ ኻብ ቦታ ናብ ቦታ ንምምሕያሽ ዚግበር ጻዕርታት

ምቕሉል ኣቀራርባ ምምዕባል

API
API v3 ንሓበሬታ ቦርሳ (ሓዱሽ)

ኣጠቓቕማ API ምምሕያሽ
ምምሕያሽ ሰነዳት

ምጥቃም ቀሊል ኢዩ
ኪስረዝ ዚኽእል ንግዳዊ ልውውጥ
ወደባት
ኣማራጺታት ንግዲ

Tor
Epicbox 
ገመድ ተጠቃሚ

ኮንሶልን ፋይልን
TUI - ተርሚናል ተጠቃሚ ኢንተርፋይስ

ቍጠባዊ ድሕንነት
ውድድር ዝመልኦ ኣሰራርሓ ዋጋ
ክፉት ሰንሰለት ኣቕሑ
ብዙሕ ኣልጎሪዝም ዚዕደነሉ መዐደኒ ካብ ቀረጽ ASIC ይርሕቕ
ገዛእ ርእስኻ እትምውሎ መዝገብ

ተዓጻጻፍነት

ኣብ መጻኢ ዚከላኸለሉ መገዲ
ተወሳኺ መወከሲታት
ናይ ስራሕ መርትዖ ፖሊፓሲክ
ምስጢራዊ ጫፍ ፦ መርበብ ካናሪ ECK
ኮንትዩም ተዳልዩ

ልዑል መረጋገጺ
ብኣውቶማቲክ ዚግበር 
ፈተና
ውግእ ተፈተነ
ብስለት
Rust



ተክኒካዊ ዕዳ
ዝሓሸ ድሕንነትን ርግኣትን

ፍታሕ ግጭት
ምምሕያሽ
መዛኑ ፦ MPSC መትረብን ናይ መጀመርታ መልእኽትታት ምንቕናቕ
ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ሰርቨር-ዎለት
ምምሕያሽ ርግኣት
ምትሕንፋጽ
ናይ Windows ምትሕውዋስ

ጽገና

ዘይልወጥ

ገለልትነት

ግልጺ ምዃን

ፍቓድ ዘይምህላው

Pools
ኣመሪካ
EMEA
እስያ-ፓሲፊክ

ስርዓታዊ ምትሕውዋስ
ሕጊ ውድድር
ሃዊ ፈተና
ቅዋም መሰረታዊ ነገራት/ትርጕም ኣላዪ
ጽኑዕ ተግባር

ተጻዋርነት

ስፍሓት

ሕጽረት

ፍጥነት
ቅልጡፍ ናይ ኣርእስቲ ምትሕንፋጽ

ተቓውሞ ሓለዋ

Dandelion++
I2P & Tor



I2P
Tor

ቀዋሚ ምዃን

ውጽኢት

ትውክልቲ ምግባር

ኣብ ኵሉ ቦታ

ኣጠቓቕማ

መሳርሒ
ዋጋ ዘለዎ መኽዘን
ማእከላይ ምልውዋጥ
ናይ ዕደና ሶፍትዌር ደገፍ
ንግዲ

ቦርሳ
ናይ ኮምፕዩተር GUI

ታሪኽ ትርጕም

ቀንዲ መዳያት
ምምሕያሽ ኣሰራርሓ

ምትዕርራይ ኣጸጋሚ ዅነታት ኣመሓይሽ
ናይ ብሕትኻ ጕዳይ

Tor

ዜድልየኒ ነገራት

ሎሚ Epicenter Labs ነቲ ሳልሳይ ምድግጋት ናይ EPIC Blockchain Protocol E3 የፋልጥ። እዚ ሕታም እዚ 
ሃነጽቲ dApp ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መገዲ ሓድሽ ምህዞታት ንኺገብሩ ዜኽእሎም ቀንዲ መዳይ 
ምምሕያሻት ዜጠቓልል እዩ።

ዘይጭበጥ
ኤለክትሮኒካዊ ጥረ ገንዘብ ካብ መዛኑኡ ናብ መዛኑኡ ጥራይ እንተ ተወሲዱ ብኢንተርነት ዚኽፈል ክፍሊት 
ብቝጠባዊ ትካል ከይሓለፈ ብቐጥታ ኻብ ሓደ ወገን ናብ ካልእ ኪለኣኽ ይኽእል እዩ። ደድሕሪ እቲ ናይ ቢትኮይን 
ስታንዳርድ ገንዘባዊ ፖሊሲ 21 ሚልዮን ሰናቲም ከምኡውን እቲ ዝነውሐ ናይ ሰንሰለት መምርሒ ከምኡውን 
መርትዖ-ኦፍ-ዎርክ EPIC ነቲ ናይ መጀመርታ ንድፊ የመሓይሾ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ብዙሓት ተቐባልነት ከም 
ዘይገብሩ ዚገብር ዘሎ ቐንዲ ጸገማት ይፈትሕ።



ናይ መሰረታዊ ቐጸላ ምስጢር ነቶም ተጠቀምቲ ሕነ ንኸይፈድዩ የዕቍቦም ሰልዲ ንኸይብከል ይዓግቶም ከምኡውን 
ነቲ ሰናቲም ማእከላይ ምግባር ምግባት ከምኡውን ምክትታል ይጻረሮ። ትውክልቲ ዘይግበሮ ዘይፈቕደሉ ዘይልወጥ 
ከምኡውን ምስዚ ሕጂ ዘሎን ኣብ መጻኢ ዚፍጸምን መምርሒታት ኣጸቢቑ ዚቃዶ ግብራዊ ስርዓት ክፍሊት ፈጠርና።

ሸቶታት ንድፊ

ምስ ዲ. ኤን. ኤ. ቢትኮይን ጠቢቕካ ምምልላሱ
ስነ ምግባራዊ ስርዓታትና ምዕቃብ

● ተቓውሞ ሰናቲም
● ተቓውሞ ማእከላይነት
● ተቓውሞ ምግባት
● ዜተኣማምን መሰረት ገለልትነት
● ፍቓድ ዘይምህላው
● ስርዓታዊ ምትሕውዋስ
● ተቓውሞ ሓለዋ
● ትውክልቲ ምግባር

ብቐሊሉ ኽትረኽቦ እትኽእል
● EPIC ምሉእ መእተዊታት ኣብ 100 ሃገራት እዩ ዚርከብ ።
● ኣድላዪ ሶፍትዌር (Github | App Store | Play Store) ኣብ መላእ ዓለም ይርከብ ።
● ንግዳዊ ልውውጥ ብI2P & Tor ኪለኣኽ ይኽእል እዩ ።
● ቀሊልን ፈጣንን ስነ-ህንጻ ንሞባይልን ትሑት ሓይሊ ዘለዎ መሳርሒታትን ኣጸቢቑ ዝሰማማዕ

ኢዩ።

ስምን ብሕትምባልን
ኵሉ እቲ ኣብ EPIC ዚግበር ንግዳዊ ልውውጥ ዓይነ ስዉርን ኣድራሻን ዘለዎ ምስጢራዊ እዩ። ከም እኒ ኣብ 
Monero CryptoNote ዝኣመሰለ ኣቐድም ኣቢሉ እተገብረ ኣቀራርባታት ንውልቀ-ሰባት ንግዳዊ ልውውጥ 
ጸኒሖም ንገዛእ ርእሶም ከም ዚጥቅዑ ዚገብሮም ኣብ ሎክሻይን ኣሰር ይገድፍ እዩ። EPIC ንግዳዊ ልውውጥ ሎሚ 
ዀነ ጽባሕ ኣብ መጻኢ መከላኸሊ ዘይብሉ ብሕት ከም ዚብል እዩ ዚገብር።

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


ምስጢር
ኣብ ቢ. ቲ. ብዛዕባ ዅሉ ንግዳዊ ልውውጥ ዚገልጽ ኣገዳሲ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ሎክሻይን ብጋህዲ 
ኺምርመር ይከኣል እዩ ። ኵሉ ቦታን ኣድራሻን መጠንን ንዅሉ ሰብ ከይተመዝገበን ንዘለኣለም ኪርአን 
ይኽእል እዩ። EPIC ኣድራሻ ዀነ ቝጽሪ ዀነ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ እቶም ኣብቲ ውዕል ዚሳተፉ ሰባት 
ኣይገልጽን እዩ።

ህዝባዊ መርመራ ምግባርን ስምና ምግላጽን
∞ - ኣብቲ ህዝባዊ መዝገብ ሳላ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕንጻጽ ዚርከብ ክሪፕቶግራፊያዊ ተረፍ እኽሊ ንግዳዊ 

ልውውጥ ከም እተገብረ ኺርአ ይከኣል እዩ ።

∞ - ይኹን እምበር እቲ ለኣኽን ተቐባሊን ጥራይ እዩ ብዛዕባ እቲ ውዕል ዝርዝር ሓበሬታ ኺረክብ ዚኽእል ።

∞ - መርትዖ ኽፍሊት ንሳልሳይ ሰብ ንግዳዊ ልውውጥ ኪምርምሮ ይኽእል እዩ ።

∞ - እቶም ንውልቃዊ ንግዳዊ ልውውጥታቶም ቀይዲ ዘይተገብረሉ ምቍጽጻር ዚመርጹ ተጠቀምቲ ከም እኒ 
EONE on Wanchain ወይ EPIC ኣብ Vite/ Stellar/ Binance Smart Chain ዝኣመሰለ "እተጠቕለለ 
EPIC " ዚብል ምልክት ኪጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ።

CoinJoin
ልክዕ ከምቲ ሓደ እዋን ሸተት ኢሉ ዝነበረ እንቋቝሖ 
በብውልቂ ኺህነጽ ዘይክእል ኵሉ ንግዳዊ 
ልውውጥታት EPIC እውን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሕንጻጽ 
ብኡንብኡ ብሓደ ይእከብ እዩ።

Cut-Through
እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ግዝኣት እተገብረ ናይ መወዳእታ ለውጢ ዜንጸባርቕ እዩ። ኣሊስ ናብቲ ናብ ካሮል ዚልእኽ ቦብ እንተ 
ሰዲዳ ቶክሻይን ነቲ ኣብ ግዝኣት እተገብረ ለውጢ መዝጊብዎ ኣሎ- ኣሊስ->ካሮል ከምኡውን ዝርዝር ቦብ ኪኽዘን 
ኣየድልን እዩ። እዚ ቦታ ይቝጥብ ጥራይ ዘይኰነስ ንብሕትኻ እውን የመሓይሾ እዩ ።



Dandelion++
Dandelion++ ስምና ኸም ዘይፍለጥ ብወግዒ እተረጋገጸ 
ፈኲስ ቀጸላ መርበብ ሓበሬታ እዩ። ካብ ኦንታርዮ (ቀዳማይ 
ደረጃ) ዝመነጨ ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ መወዳእታ ኣብ 
ካንቤራ ክድይብ ይኽእል ኢዩ ። Dandelion++ ተጠቀምቲ 
ኣካላዊ መጥቃዕቲ ቢትኮይን ከየጋጥሞም ይኽልክሎም 
እዩ።

I2P
I2P ነቲ ቶር ኪበጽሖ ዘይክእል ዞባታት ዚኸውን ኣማራጺ መትረብ እዩ። ካብ E2 ኣትሒዙ ንግዳዊ ልውውጥ EPIC 
ብI2P ኣቢሉ ኺርከብ ተኻኢሉ እዩ ።

መብጽዓታት ፔደርሰን
ፔደርሰን ዝኣተዎ መብጽዓታት ሓደ ተጠቃሚ ነቲ እተወፈየ ዋጋ ጸኒሑ ናይ ምግላጽ ክእለት እናሃለዎ ነቲ እተመርጸ 
ዋጋ (ወይ እተመርጸ መግለጺ) ኣብ ካልኦት ክሕብኦ ዘኽእሎ ክሪፕቶግራፊያዊ ናይ ጥንቲ ተግባር ኢዩ።



ብዛዕባ ቓል ኪዳን ፔደርሰን ዝርዝር መግለጺ እንተ ደሊኻ ኣብዚ ርአ ።

Schnorr  ክታም
ልክዕ ከምቲ ኣብ ታፕሮት እተገብረ ሽኖር ዝፈረሞ ክታም እውን ኣብ መስርሕ ምጽብጻብ ስሉጥ ከም ዝኸውን 
ዝገብር ቀንዲ ኣሰራርሓ ኢዩ ። ሽኖር ከም ናይ ቢትኮይን ኮር ዘይኰነስ ኣብ ኵሉ ንግዳዊ ልውውጥታት ንኡስ 
ሰሌዳ ጥራይ ዘይኰነስ ብስርዓት እዩ ዚውዕል ።

እቲ ንኤለክትሮኒካዊ ክታም ዚኸውን ክሪፕቶግራፊያዊ መደብ ሽኖር ብክላውስ-ፒተር ሽኖር እተነድፈ ዀይኑ ነቲ 
ርክብ ብክሪፕቶግራፊያዊ ሃሽ ተጠቒምካ እዩ ዚትክኦ። እዚ ኸኣ እተሓላለኸ ንግዳዊ ልውውጥን ንብሕታዊ ጕዳያት 
ተጠቃሚ ኣጸቢቑ ኸም ዚውስኽን እዩ ዚገብር።

Tor
መራኸቢ ቶር ነቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዚርከብ ሓበሬታታትን 
መራኸቢታትን ብሕት ከም ዚብል ዚገብር ዜተኣማምንን 
ብኮምፕዩተር እተመሓላለፈን መምርሒ እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ 
ንፕሮጀክት ሩቲንግ ኦንዮን ሓጺር ስለ ዝዀነ ኣድራሻታት IP 
ብኢንተርነት ሓበሬታ ከምኡውን ታሪኽ ምምርማር ንምሕባእ 
እተፈላለየ ቐጸላታት ዘለዎ መእተዊታት ይጥቀም እዩ።

E3 ኣብ ልዕሊ ቶር ንግዳዊ ልውውጥ ብቐጥታ ኻብ ውሽጢ ቦርሳ ሲ. ኤል. ኣይ.

zkPoK
እቲ ወሳኒ መዳይ ናይቲ Zero-Knowledge Proof of Knowledge (Zero-Knowledge Proof of Knowledge) 
ክልቲኦም ወገናት ንትሕዝቶ እቲ እተረጋገጸ ሓበሬታ እናፈለጡ ሓቅነት ናይ ሓደ ሓበሬታ ከረጋግጹ ይኽእሉ ኢዮም።

እቲ መሰረታዊ ስርዓት ብሓጺሩ ተገሊጹ ኣሎ - ኣሊስ ከም እኒ መዕቈቢ ንምኽፋት እተገብረ ምትሕንፋጽ ዝኣመሰለ 
ምስጢራዊ ሓበሬታ እንተ ኣልይዋ ቦብ ድማ ነቲ ሓበሬታ ባዕሉ ኸይረኸቦ ነዚ ሓበሬታ እዚ ኸም ዘለዋ ከረጋግጽ 
እንተድኣ ዀይኑ ኣሊስ ቦብ ነቲ ምትሕንፋጽ ከይፈቐደትሉ ነቲ ደሓን ቦታ ክትከፍቶ ኢያ ድሕሪኡ እንደገና ክትዓጽዎ 
ኢያ።



መርመራ

መርትዖ ኽፍሊት
እቲ ኽፍሊት ዚኽፈል መርትዖ እቶም ከፈልቲ ነቲ እተቐበሎ ገንዘብ ከም ክፍሊ እቲ ውዕል ገይሮም ኬረጋግጹሉ 
የኽእሎም። ድሕሪኡ እቶም ሰራሕተኛታት ነዚ "መርትዖ" እዚ ተጠቒሞም ነቲ ናይ ክፍሊት ግጭት ኪፈትሕዎን ነቲ 
ቕኑዕ ክፍሊት ገንዘብ ከም ዝሰደዱሉ ኼረጋግጹን ይኽእሉ እዮም።

ተቓውሞ ሰናቲም
ናይ ሓቂ ናካሞቶ እተዘርግሐ ሓባራዊ ስምምዕ፦ 100% መርትዖ ስራሕ ፍሉይ መእተዊ ዝነውሐ ስርዓት ሰንሰለት

ካብ ቍሪ ቦርሳ ናብ ዝሑል ቦርሳ ብኢንተርነት ክትልእኮ ትኽእል ኢኻ።

ተቓውሞ ሰናቲም እንታይ እዩ?
1. እቲ መርበብ ንባዕሉ ኺዕጾ ኣይክእልን እዩ
2. ዝዀነ ይኹን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ንጥፈታት ተጠቃሚ ኺዕጾ ኣይክእልን እዩ

EPIC ንተጠቀምቲ ኻብ ሰናቲም ዚከላኸለሎም ብኸመይ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ምስ ቢትኮይን ኮር ኪነጻጸር ከሎ

መሕብኢ



ተጠቀምቲ EPIC ብሓፈሻ ኣብ ከባቢኦም ናይ 
ገዛእ ርእሶም ሰናቲም የዕብዩ

ሕጋዊ ምጥሓል

ብዘይካ እቲ ብዛዕባ እቲ ውዕል ኰነ ብዛዕባ እቶም 
ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሓበሬታ ዘይገልጽ ክሪፕቶግራፊያዊ 
ተረፍ ኣብቲ blockchain ነባሪ ኣሰር ኣይተርፍን እዩ ።

ኵሉ ሰናቲም ቀጢንን ተቐያያርን ስለ ዝዀነ እዚ ኣብ 
EPIC ፈጺሙ ዘየድሊ እዩ።

መርበብ ሓበሬታ

ንግዳዊ ልውውጥ ብኢንተርነት ኪፍርም ይኽእል እዩ

ተጠቀምቲ EPIC ኣብ ልዕሊ Torን I2Pን ንግዳዊ 
ልውውጥ ኪሰድዱ ስለ ዚኽእሉ ኣብ ቦታኦም 
ተመርኲሶም ኪቕየዱ ኣይክእሉን እዮም

ካብ ሰንሰለት ሕነ ምፍዳይ

EPIC ኣድራሻን መጠንን ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ 
ግዳማዊ ጕጅለታት ስለ ዘይርአ ነቶም ተጠቀምቲ 
ኻብዚ የዕቍቦም እዩ።

Pool

ሓላው ቤት፦ ተጠቀምቲ ቢ. ቲ. እቲ ሓላው ሰብ ዝዀነ 
ይኹን ነገር እንተ ኣጋጢምዎ እቲ ንብረት ኪበላሾ 
ይኽእል እዩ ።

ኤክስ ፖስት ፋክቶ - - እቲ ብተደጋጋሚ ዚዕየየሉ 
ዝነበረ ዚቀያየር ሕግታት ነቲ ኣቐዲሙ ሕጋዊ ዝነበረ 
ንጥፈታት ገበን ንምፍጻም ብ blockchain እተረኽበ 
ሓበሬታ ይጥቀም እዩ። ሎሚ እተወስደ ስጕምትታት 
ዓሰርተታት ዓመታት ጸኒሑ ናብ ዜሰቅቕ ኵነታት 
ኪምለስ ይኽእል እዩ ።

UTXO ቤት ፍርዲ - - ናይ ውልቀ-ሰባት ኣድራሻታት 
ኣብ ሕጋዊ ስጕምትታት ክጽዋዕ ይኽእል ኢዩ እዚ ኸኣ 
ኣብ ዋዮሚንግ ዝርከብ ኢንዱስትሪ ነዚ ንምክልኻል 
ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ከም ዝጽዕር ይገብሮ።

ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ኣጠቓቕማ ኢንተርነት 
ንግዳዊ ልውውጥ ንምፍራም የድሊ

ቀንዲ ትራፊክ ቢትኮይን ኪዕገትን ጂኦፋንስ ኪዕገትን 
ይኽእል እዩ ።

ናይ ባንክ ሕሳብ ምንፍርፋር - እቶም BTC ተጠቒሞም 
ዓበይቲ ማካይን ዝወፈዩ ካናዳውያን ናይ ባንክ ሕሳቦም 
ክረኽቡ ኣይክእሉን ኢዮም ።



እዚ ኣብ EPIC ፈጺሙ ዘይከኣል እዩ

እተበከለ ሰናቲም

እገዳታት
ዝርዝር OFAC SDN ፍሉይ ኣድራሻታት ዝሓዘ እዩ። 
በዚ ኣድራሻታት እዚ ዚራኸብ ዝዀነ ይኹን ሰብ 
ኪቃላዕ ይኽእል እዩ ።

EPIC ኣድራሻ የብሉን ። ኵሉ ንግዳዊ ልውውጥታት 
ብቐጥታ ኣብ ቦርሳኻ እዩ ዚርከብ።

ናይ ሚከር ቦርሳ
Binance ንኸም Samourai Wasabiን ዝኣመሰለ ናይ 
ሕውስዋስ ቦርሳታት ንግዳዊ ልውውጥ ይዓግቶ። 
እቶም ካብ TradeOgre ዝመጹ ሰባት እቲ ናይ ቢቲሲ 
መኽዘን ንኸም Bitbuy ዝኣመሰለ ማእከላይ 
ልውውጥታት ከቐምጡ ኸለዉ ኣይቅበልዎን ኢዮም ።

ኵሉ ሰናቲም EPIC ቀጢን ስለ ዝዀነ ነቲ ኻብኡ 
ዚመጽእ እተበከለ ሰናቲም ኣወጊድዎ እዩ።

ተቓውሞ ማእከላይነት

መዋቕር ምምሕዳር ሜታ-DAO
ምምሕዳር DAO ካብቲ ብ blockchain እተመስረተ መራኸቢታት ዝመሓደሩሉ ትካል ዝሓሸ ምዃኑ ንጹር ኢዩ። 
DAO ንባዕሉ ብፍላይ ንገንዘብ ብዝምልከት ክርክር ዝመልኦ ናይ ፖሊሲ ጕዳያት ክኸውን ይኽእል ኢዩ (ወይ 
ንወተሃደራት እውን ከይተረፈ መጥቃዕቲ የውጽኡ ኢዮም) ስለዚ ኸኣ ኢና ECR ከም ሜታ-DAO ወይ "DAO of 
DAO" ጌርና ዝነደፍናዮ።

ናይ ቢ. ቲ. መዐደኒ ጋብላታት ኣብ ኣድራሻ 
እተመርኰሰ ንግዳዊ ልውውጥታት ከጻሪ ይኽእል ኢዩ።

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


ብኣማእታት ዚቝጸሩ ወፈያ ዚገብሩ * ብኣማእታት ዚቝጸሩ ጕጅለታት ዕላል = እተዘርግሐ ሓይሊ ። ተራ ሰባት 
በብኣካል ተበግሶ ስለ ዚወስዱ ምስ ዋህዮታት ኪላመዱ ኽኢሉ እዮም ።

ሒደት ወግዓዊ መራሕቲ ሃይማኖት
ተቓውሞ ማእከላይ ምግባር መግለጺ ጥራይ ዘይኰነስ ኣነባብራ እውን ኢዩ።

ትካል የልቦን
ብዙሓት ወይ ብኣማእታት ዚቝጸሩ ደሞዝ ዚኽፈሎም ሰራሕተኛታት ፈለማ ንጥቕሞም ስለ ዚከናኸኑ ምስ ካልኦት 
እተዋፈሩ ሰባት ግጉይ ኣረኣእያ ኺህልወና ይኽእል እዩ ። EPIC ከም ጽሩይ መምርሒ ዀይኑ ንዅሉ ሰብ ብማዕረ እዩ 
ዚሰርዕ።

ሕስብ ኣይበሃላ
ውሽጣዊ ኣተሓሳስባን ቀዳሞት ዓሳ ኣንበሪን ነቲ መርበብ ኪቈጻጸርዎ ኸለዉ ከምቲ ኣብ ኢተሩም ሃርድ ፎርክ 
እተራእየ ናብ ምምሕዳራዊ ጸገማት ኪመርሕ ይኽእል እዩ።



ተቓውሞ ምግባት

ኣድራሻ ዘይብሉ ንድፊ
ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ለገስቲ 50 ዶላር ዝዋግኡ ናይ ሓለዋ ሰናቲም ብሰንሰለት ምልኣኽ ከም ናይ ባንክ 
ሕሳብ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ኣካላዊ ንብረት ምሓዝ ዝኣመሰለ ሳዕቤን ከምጽእ ከም ዝኽእል ፈለጡ።

ምስጢራዊ ንግዳዊ ልውውጥ
ኣፍንጫ ዘለዎም ጐረባብትን ጨቈንቲ ስርዓታትን ነቲ ኣብ ቦርሳ ዘሎ ሚዛን ክቈጻጸርዎ ኣይክእሉን ኢዮም ። EPIC 
ክሪፕቶክረንስ ንዅሉ ሰብ ብዘይ ገለ ጕድኣት ከም ዝጥቀመሉ ይገብሮ።

Dandelion++
ከም ቢትኮይን ኮር ዝኣመሰለ ሰልዲ ሓለዋ ንግዳዊ ልውውጥ እናገበሩ ኸለዉ ነቲ IP ኣድራሻኦም ብምግላጽ 
ንተጠቀምቶም ኣብ ሓደጋ የእትዎም እዩ ። Dandelion++ ተጠቀምቲ ቦታኦም ብዘይምስሓብ ብደሓን ኪነብሩ 
ይፈቅድ።

ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት እተነድፈ
እቶም መንግስቶም ግብሪ ኸም ዚእውዶም ዝኣመነሎም ኣብ ኮርያ ዚነብሩ ሰባት ቦርሳኦም ተጐዲኡ ረኸብዎ ። 
እቶም EPIC ዚጥቀሙ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ መፍትሕ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ኣለዎም ፣ እዚ 
ኸኣ ብዘይ ፍቓድ ንኸይምንዝዑ ይከላኸለሎም ።

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


ካብ ስልጣኖም ምውጻእ

ምሉእ መእተዊ

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

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


Pool ኣትኵሮ
ብላዕለ ላዕሉ ኽትርእዮ ኸለኻ እቲ ኻብ Icemining.ca ዚመጽእ >51% ግደ ሃሽታ ዜተሓሳስብ እኳ እንተ 
ዀነ እዚ ኣሃዝ እዚ ግን ንብምሉኡ እቲ ታሪኽ ኣይነግረናን እዩ -

●  ሓደ መጥቃዕቲ ዜውሪ ሰብ ካብ 3 ኣልጎሪትስ 51% ኪእዝዝ ኣለዎ ።
● 26% ኣብ ወጻኢ እቲ መጥቃዕቲ ኼጋጥም ከሎ ተወሳኺ ድሕንነት ዚህብ ሓጽቢ ይዕደኑ ኣለዉ።

ሓንቲ ጓል 2 ዓመት ጥራይ ዝዀነት መራኸቢ ብጠለብ ዕዳጋ ተደሪኹ ብኣካል እተሰርሐ 4 ራህያታት ኪህልዋ ኣዝዩ 
ዜደንቕ እዩ። ነቲ ብቢልዮናት ዚቝጸር መዐደኒታት ዘለዎ ኣረኣእያ ንምድጋፍ ማእከላይ ምእንቲ ኸይንኸውን 
ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዚቝጸር ራህያታት ከም ዜድልየና ንኣምን ኢና። ነዚ ንምፍጻም ካብ 2019 ኣትሒዝና ነቲ 
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ብቐሊሉ ሓጽብታቶም ንኸይፈትሉ ዚዓግቶም ዘሎ መሰረታዊ ዕንቅፋታት ንምውጋድ 
ምርምር ንምግባር ብዙሕ ገንዘብ ኣውጺእና ኢና።

ኣብ መጻኢ ኣብ ጽፍሒ ሓጽቢ ኻብ ቦታ ናብ ቦታ ንምምሕያሽ ዚግበር ጻዕርታት

●  ነቶም ነጋዶን ነቶም ዓበይቲ ዓደንቲን ናይ ገዛእ ርእሶም ራህያታት ንኼካይዱ ብቐጻሊ ኣተባብዓዮም

● DIY FOSS Pool ሶፍትዌር ኣብ Github ይርከብ



●  ክራባታ PoW ኣብ ሓፈሻዊ ስርዒት ኢኮ Epicenter

ምቕሉል ኣቀራርባ ምምዕባል

API

API v3 ንምርድዳእ ቦርሳ (ሓዱሽ)

API ኣጠቓቕማ ምምሕያሽ

ምምሕያሽ ሰነዳት
E3 ነቲ ሃነጽቲ ቐልጢፎም ናብ ዕዳጋ ንኺኣትዉ ዜኽእሎም ሰነዳት ዝሓዘ ቤተ-መጻሕፍቲ ናባና የመሓይሾ።

ምጥቃም ቀሊል ኢዩ

ኪስረዝ ዚኽእል ንግዳዊ ልውውጥ
ከምቶም ኣብ ህዝባዊ ኣድራሻ እተመስረተ ክሪፕቶክሽናት ዘይኰነስ ኣብ ሚምብልዊምብል ሰልዲ ኺስእን ኣይክእልን 
እዩ። ብጌጋ እተላእከ ንግዳዊ ልውውጥ ክሳዕ ሕጂ እንተ ዘይተዛዚሙ ኺስረዝ ይኽእል እዩ።

ወደባት
ኣብ E2 ንግዳዊ ልውውጥ ንምልኣኽ ወደባት ራውተር ኪኽፈት ነበሮ። E3 እዚ ኣድላዪ ምእንቲ ኸይከውን ንቶር 
የጣምሮ።

ዕደና
ዕደና ብቐሊሉ ኸም ዚቕረብን ከም ዚቐልልን ንምግባር ብዙሕ ሃብቲ ወፍዩ እዩ ። ብብላክታይግር እተዳለወ ቐሊል-
ሚነር 2.0 ከምኡውን ብኣውቶማቲክ Epicmine.org



ኣማራጺታት ንግዲ

Tor
Tor ምትሕንፋጽ ወደባት መራኸቢ ብዙሓን ከይከፈተ ወይ ኣድራሻ https ከየቃልዐ ንኣሳታፊ ንግዳዊ ልውውጥ 
የቀላጥፎ እዩ። ከም ውጽኢቱ ኸኣ ስምና ኺመሓየሽ ይኽእል እዩ ።

EpicPay.me
EpicPay.me ንሓድሕዱ ዘይራኸብ መልእኽትታት ንሓድሕዱ ዘይራኸብ ንግዳዊ ልውውጥታት ንምፍታሕ ዘኽእል 
እኳ እንተዀነ ማእከላይ ግን ኢዩ። ኣብ መጻኢ ዚወጽእ ሕታማት እዚ ኣገልግሎት እዚ ንመሰረታዊ ህንጻታት ብዝያዳ 
ኼመሓይሾን ኬትርርን እዩ።

ገመድ ተጠቃሚ

ኮንሶልን ፋይልን
#18 እተመቓቐለ ፋይልን ኮንሶልን

TUI - ተርሚናል ተጠቃሚ ኢንተርፋይስ
#13 ተርሚናል ኣጠቓቕማ ገመድ፦ ዝርዝር ክትጥቕልል ትኽእል ኢኻ
#14 ተርሚናል ተጠቃሚ ኢንተርፋይስ፦ መእተዊ መእተዊ
#15 ተርሚናል ኣጠቓቕማ ገመድ፦ ኣብ ርግኣትን ኣጠቓቕማን እተገብረ ሓፈሻዊ ምምሕያሻት



ቍጠባዊ ድሕንነት

ውድድር ዝመልኦ ኣሰራርሓ ዋጋ
ቀንዲ ስርዒት ኢኮ ቢትኮይን ነቲ ብቐጻሊ ድሕንነት ናይቲ መራኸቢ ንምድጋፍ 10+ ቢልዮን ዶላር ኣመሪካ 
ዝሓትት ኢዩ ነይሩ። እዚ ኸኣ ኣብቲ ድሮ ዝነበረ ኣቕሑ ዚስራሕ EPIC ፈጺሙ ዘየድሊ እዩ።

ክፉት ሰንሰለት ኣቕሑ

AMD ኣታዊ: 
$15b

ኣይፋልን RandomX
ProgPow

Apple ኣታዊ: 
$365b

ኣይፋልን M1: RandomX & ProgPow

ARM ኣታዊ: 
$2b

ኣይፋልን RandomARM

Bitmain 
ኣታዊ: $2b

እወ ኣይፋልን

Intel ኣታዊ: 
$79b

እወ RandomX

MicroBT 
ኣታዊ: $1b

እወ ኣይፋልን

Nvidia ኣታዊ: 
$24b

ኣይፋልን ProgPow



$82b $483b

ብዙሕ ናይ ስራሕ መርትዖ ዘለዎ ብዙሕ ኣልጎሪዝም እተቐብረ ነተጕቲ 
ASIC ግብሪ ኣይከፍል
እቶም ቀንዲ ተጠቀምቲ ቢትኮይን ብ2021 ኣብ መዐደኒ ኽፍሊት 1+ ቢልዮን ዶላር ኣመሪካ ኣውጺኦም እዮም።

ገዛእ ርእስኻ እትምውሎ መዝገብ

ተዓጻጻፍነት
ተወሳኺ ኣጠቓቕማ ጕዳያት ንምምላእ እውን ክነውሕ ይከኣል ኢዩ ። ኣብ መጻኢ ዚወጽእ ሕታማት ብዙሕ ጥሪት 
ዘለዎ ኽእለትን ተወሳኺ ኣልጎሪዝምን ዜጠቓልል እዩ።

ብዙሕ ኣታዊ
ኣብ መጻኢ ዚወጽእ ሕታማት ኣብ ጐድኒ እቲ መበቈሉ ዝዀነ $EPIC ብEPIC ሰንሰለት ኪሽየጥ ዜስደምም ወይ 
ዘይስሕብ እተፈላለየ ዓይነት ምልክት ኪስራሕ እዩ። እዚ ኸኣ ኣማራጺ ሃብቲ ንሚምብልዊምብል ምሉእ ብምሉእ 
ንኽከላኸለሉ የኽእሎ ።

እዚ ሜላ እዚ ምስ ናይ ERC20 ምልክት ዚመሳሰል ኰይኑ ኣብ ርእሲ እቲ በሊሕ ውዕላት ዘይብሉ ከምኡውን ምስቲ 
ናይ Epic ሰልዲ ዚመሳሰል እዩ ። ነቲ ናይ ልምዲ ምልክት ንምድጋፍ ሚምብልዊምብል ተጠቒምና ንመጀመርታ ግዜ 
ናብ ዩኒቨርስ ናይ ሓቂ ዕሲ ነስፍሕ።

እቶም ሸየጥቲ ብዛዕባ ጠቕላላ ቝጽሪ እቲ ኣብ ዝርጋሐ ዘሎ ንብረት ንጹር ክገብርዎ ይኽእሉ ኢዮም ንእተወሰነ 
ንግዳዊ ልውውጥ ድማ ምሉእ ብምሉእ ብሕት ክብሉ ይኽእሉ ኢዮም። ንብረት ብዜተኣማምንን ብዜዕግብን 
ሰንሰለት ኪለዋወጥ ይኽእል እዩ፣ እዚ ኸኣ ዋጋታት ንኺርከብን ዕዳጋ ንኺፍታሕን የኽእሎ፣ ብዘይካዚ ንነፍሲ ወከፍ 
ንግዳዊ ልውውጥ ዚኸውን ምሉእ ውሕስነት ይዕቅብ።



ናይ ልምዲ ምልክት ምውሳኽ ንሓይሊ ሚምብልዊምብል ናብ ዘሐጕስ እተፈላለየ ዓይነት ኣጠቓቕማ መሳርሒታት 
ንኽጥቀመሉ የኽእሎ። ኤለክትሮኒካዊ ኣራግፍ ብተደጋጋሚ ዚነፍር ኪሎ ሜተራት ተንቀሳቓሲ ደቓይቕ ናይ 
ማካይን ቲከት ኪጥቀስ ይከኣል ።

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

ERC20-Style

ዓይነት ኣታዊ
ባህ ዜብል፦
ዘይስሕብ፦ ERC721, 1155 etc

ቅርጺ ንግዳዊ ልውውጥ
ኣብ E3 ንግዳዊ ልውውጥ ኣሳታፊ ስለ ዝዀነ 3 ስጕምቲ ኺወስድ ኣለዎ። ኣብ መጻኢ ዚወጽእ ሕታማት እቲ ውዕል 
ነቲ ናይ ምትሕብባር ብቕዓታት ብምንካይን ነቲ ኣብ ጥቕሚ ኺውዕል ዚኽእል እተፈላለየ ጕዳያት ብምስፋሕን 2 
ደረጃን 1 ደረጃን ዘለዎ ንግዳዊ ልውውጥ ንኺግበር የኽእሎ።

ኣብ መጻኢ ገጽ ንገጽ ንዚግበር ንግዳዊ ልውውጥ ዝያዳ ደገፍ ክንገብረሉ ንጽዕር ኢና፦

●  ንግዳዊ ልውውጥ ኣውድዮ
●  ንግዳዊ ልውውጥ ታትዩዝ
●  ንግዳዊ ልውውጥ ኮድ QR

ቀጸላ መጓዓዝያ
እቶም ወፈያ ዚገብሩ ሳልሳይ ወገን ነቲ ሓበሬታ ዜጐዓዕዙሉ መገዲ ኣብ ኮድባዝ ሞድዩላዊ ብምግባር ብቐሊሉ 
ሓደስቲ መትረባት ኪውስኹ ይኽእሉ እዮም፣ እዚ ኸኣ ፈተነ ንኺግበርን ነቲ ሰናቲም ቅልጡፍ ምላሽ ንኺገብሩን 
ይሕግዝ።



ኣብ መጻኢ ዚከላኸለሉ መገዲ

ተወሳኺ መወከሲታት
እቲ TPU-specific ኣልጎሪትስ ምትሕንፋጽ ናይ ስራሕ መርትዖ ጠቓሚ ኪኸውን ንEPIC ከኣ ናብ ናይ ማሽናት 
ትምህርቲ ሞተር ኪቕይሮ ይኽእል እዩ።

ናይ ስራሕ መርትዖ ፖሊፓሲክ
እቲ EPIC ዚብሃል ሞድዩላዊ ንድፊ ኣብ ሃመማ ሓያል ሙቐት ዘለዎ ኣልጎሪትስ ከም ዚህሉ ስለ ዚገብር እተበላሸወ 
ኣልጎሪትስ ብዙሕ ኣየተሓሳስበንን እዩ።

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

ምስጢራዊ ጫፍ ፦ መርበብ ካናሪ ECK
ECK - Google Docs

ኮንትዩም ተዳልዩ
ካብ 2019 ኣትሒዙ እተገብረ መጽናዕቲ ኸም ዚሕብሮ እተወደበ ኣልጎሪትስ ላቲስ ይቃዶ እዩ።

ልዑል መረጋገጺ

ብኣውቶማቲክ ዚግበር ፈተና
E3 ነቲ ኣብ መጻኢ ዚወጽእ ናውቲ ብቕልጡፍ ንኽንደፍኦ ዜኽእለና ማቶሚካዊ ናይ ፈተና infrastructure 
ንኸነዋህልል ኣጋጣሚ ኸፈተልና።

ውግእ ተፈተነ
ሓደ ኻብቲ "ኣብ ክንዲ ደም ዚፈስስ ዚመርሕ" ኣቀራርባና ነዚ ለውጥታት እዚ ኻብ ውሽጢ እቲ ዝተረፈ ስርዒት ኢኮ 
ራስት-ሚምብል ንምስሓብ ዝቐለለ እዩ ዚስምዓና፣ ከመይሲ እዚ ለውጥታት እዚ ኣብ ካልእ መራኸቢታት እኹል ግዜ 
ኣብ ምፍራይ ይዓዪ ኣሎ።

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


ብስለት
ናብ ካልእ ፕሮጀክትታት ዝኣተወ ኮድ ብዘይ ዝዀነ ይኹን ኣጋጣሚ ን12 ወርሒ ኣብ ምህርቲ ይዓዪ ኣሎ።

Rust
ነቲ ናይ ምዝካር ክእለታ ድሕንነት ንምርካብ Rust መረጽና እዚ ድማ ነቲ ፕሮግራም ዘዳሉ ጌጋታት ደረት 
ይገብረሉ ።

ተክኒካዊ ዕዳ

ዝሓሸ ድሕንነትን ርግኣትን
ትዃን #6 7 8

ፍታሕ ግጭት
ትዃን #20

ምምሕያሽ
#11 መሐበሪ ኣተሓሕዛን ChainDB PMMR ዝሓሸ ውጽኢት

ምትዕርራይ ኣጸጋሚ ዅነታት ኣመሓይሽ

መዛኑ፦ MPSC መትረብን ናይ መጀመርታ መልእኽትታት ምንቕናቕ
ትዃን #10

ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ሰርቨር-ዎለት
ትዃን#22

ምምሕያሽ ርግኣት
ትዃን #12

ምትሕንፋጽ
ትዃን #21

ናይ Windows ምትሕውዋስ
ትዃን #23



ጽገና
#5 እቲ Hardfork (HF2) ነቲ CuckarooM29 PoW ለውጥታት የፋልጥ

#6 ሓድሽ ኣርእስቲ ትርጕም 7

#7 ዝሓሸ ኣርእስቲ ዘለዎ ትርጕም ስዊች

#9 ፍሽኽታ 3.0.0 ኮድባዝ

ዘይልወጥ
ኣባል ማሕበረሰብ ኢዝሎ ዝሃቦ ርእይቶ፦

ኣብ ክሪፕቶ ብዙሕ ኣገዳሲ ስነ-ሓሳባት ኣሎ። ከም ሓርነት ሓርነት ብሕት ምባል ካብ ካልኦት እተመቓቐለ ዘይእመን 
ዘይምቅዳው ዝኣመሰለ ቓላት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጻዕዳ ወረቓቕቲ ነቲ ማሕበረሰብ ዘለዎ መሰረታዊ እምነታት 
ንምምዝጋብ የገልግል ኢዩ። ግዜ እናሓለፈ ብዝኸደ መጠን እዚ መሰረታዊ ስርዓታት እዚ ይፍተን ተጻዋርነት ድማ 
ክግምገም ይከኣል ኢዩ ።  እታ ኣብ ኵሉ ቦታ ብCPU ከምኡውን GPU እተቐብረ ነተጕቲ እተቐብረሉ መርትዖ ዀይና 
እትጅምር ሰልዲ ናብ ማእከላይ መዝገብ ASICታት ትቕየር። ካብ ስራሕ እተመቓቐለ መርትዖ ናብ ማእከላይ መርትዖ 
ጕንዲ ተቐየረ። ንግዳዊ ልውውጥታት ከም ዘሎ ንጹር እዩ። ነቲ መርበብ ሓበሬታ ስለ ዝኣከብኩምዎ እንቋዕ 
ሓጐሰኩም ። እንታይ መስዋእቲ ግን ከፊልካ ? እቲ ኻብ ስልጣኑ ኸም ዚወጽእ ዚገልጽ እምነት ከምቲ ኣብ 
መብዛሕትኡ ጻዕዳ ወረቓቕቲ ዚርአ ንተራ ሰባት ኣብ ክንዲ ዚጠቅም ንረብሓታት ትካላት እዩ ዚሽየጥ ። ርግጽ ኢዩ 
እታ ሰልዲ ምስ ፍሕሶ ኽትነጻጸር ከላ ብተዛማዲ ኽርአ ኸሎ ብተዛማዲ ኽትመቓቐላ ትኽእል እኳ እንተ ዀነት እቲ 
መሰረታዊ ዋጋ ዘለዎ ዓንዲ ግን ይበላሾ ኢዩ እቶም ክሳዕ ሕጂ ዝከናኸንዎም ማሕበረሰባት ዝድግፍዎ ዝሓሸ 
ኣማራጺታት እውን ኣሎ። ውዒሉ ሓዲሩ ዝያዳ ተጻዋርነት ኪህልዎ ዚኽእል ኣየናይ እዩ ? እቲ ምስ ሓባራዊ ስነ-
ምግባራዊ ስርዓታት ማሕበረሰብ ወይ ምስቲ ንንግዳዊ ኢንዱስትሪ ዚሽየጥ ሰልዲ ዚበቅዕ ሰልዲ ድዩ? መልሲ እዛ 
ሕቶ እዚኣ ንጹር እዩ ። ክሪፕቶ ትርጕም ከም ዚህልዎ ዚገብርን ኣብ ማሕበረሰብና ዚሳተፉን ሰባት እዮም ። እሞ ደኣ 
እዚ ዅሉ ምስ ዘይልወጥ ነገር እንታይ ምትሕሓዝ ኣለዎ ?

እቲ ኻብ ስልጣኑ ንኽንወጽእ እተዋህበ ኣብነት ምስ ዘይልወጥ ነገራት ዚተሓሓዝ እዩ ። እቲ ኣብነት ካብቲ ኣብ 
ማሕበረሰብ ዘሎ መሰረታዊ ስርዓታት ምርሓቕ ምስቲ ዘይልወጥ ምልምላም ሕደ ምዃኑ ኢዩ ዘርኢ ።  ናብ ሕመረት 
እታ "ሕጊ ኮድ ድዩ ?" ብቕልል ዝበለ ኣዘራርባ 'እወ' እንተ ዘይኰይኑ። እቲ ኣብ ጻዕዳ ወረቐት እተመዝገበ መሰረታዊ 
ስርዓታት ማሕበረሰብ ካብቲ ሕጊ ተባሂሉ ኺትርጐም ዘለዎ ኣጸቢቑ ይቀራረብ እዩ። እቲ EPIC Value Overflow 
Incident ግጭት ኬጋጥም ከሎ መሰረታዊ ስርዓታት ንምሕላው ቈራጽነት ከም ዘሎና ዜርኢ እዩ ።



ገለልትነት

ምምሕዳር ማሕበረሰብ
ከም እኒ ሚእታዊት ዕደና እንደገና ምምቓል ወይ ነቲ ዝጠፍአ ገንዘብ ብኸመይ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ምግባር 
ዝኣመሰለ ብድሆታት ከጋጥመና ኸሎ እናበርትዕና ኢና እንኸይድ ።

DAO ዚምወል
ኵሉ እቲ ኣዳለውቲ ዚኸፍልዎ ኽፍሊት ኣብ መዝገብ Epicenter DAO ዚእከብ ኰይኑ ንዋላ ሓደ ሰብ መኽሰብ 
ዚርከበሉ ማእከል ኣይኰነን።

ደረጃ ጸወታ
ኵሎም እቶም ኣብኡ እተሳተፉ ሰባት ዕደና ብምዕዳግ ኰነ ኣብ ዕዳጋ ብምዕዳግ ሰልዲ ናይ ምርካብ ኣጋጣሚ 
ነበሮም ።

ሕስብ ኣይበሃላ
EPIC ምርኢት ብ2 መስከረም 2019 ተጀመረ እዚ ኸኣ ዜሮ እዩ ነይሩ።

ግልጺ ምዃን
EPIC 100% GPL V3 ፍቓድ ኣለዎ ።
ዝዀነ ይኹን ሰብ ብgithub ኣቢሉ ናይ ስሕበት ሕቶ ከቕርብ ይኽእል ኢዩ።

ፍቓድ ዘይምህላው
EPIC ብዘይ ፍቓድ እተገብረ መምርሒ እዩ። ዝዀነ ይኹን ሰብ ምሉእ ብምሉእ ናተይን/ወይ ናተይን ኪጐዪ ይኽእል 
እዩ።

Pools

ኣመሪካ
ካናዳ ሞንትሪያል             Icemining 
USA Epicmine



EMEA
ጀርመን 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - ሩስያ/ሰሜን 
EU
ቱርኪ Icemining

Icemining
Icemining

እስያ-ፓሲፊክ
ቻይና
ሆንግ ኮንግ 
ሲንጋፖር Icemining

ስርዓታዊ ምትሕውዋስ

ሕጊ ውድድር
እቲ ዝቐረበ ኣዋጅ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ - "ኣብ ቍጠባዊ ኣገልግሎታት እተገብረ ሓድሽ ምህዞታት ነቲ ቕድሚ 20 ዓመት 
ፊንሰን (መርበብ ኣገዛዝኣ ፋይናንሳዊ ገበን) ፍሉይ ስጕምቲ ናይ ምውሳድ ስልጣን ክወሃቦ ኸሎ ክግምቶ ዘይከኣል 
ካብ ዶብ ወጻኢ ዝግበር ንግዳዊ ልውውጥታት ቀዪርዎን ኣስፊሕዎን ኢዩ።" እዚ ተግባር እዚ ኤለክትሮኒካዊ ሃብቲ 
ኣብ ሕጋዊ ዕላማታት ከም ዝውዕል ኣፍልጦ ዝህብ እኳ እንተዀነ "ከም እኒ ኻብ መቕጻዕቲ ዝሃድሙ መታለልቲ 
ዘረፍቲ ገንዘብ ከምኡውን መጥቃዕቲ ዝፍንዉ እኩያት ተዋሳእቲ እውን ጠቒምዎም ኢዩ" ይብል።

ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ዘለዎ infrastructure ዚምርኰስ መራኸቢታት ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ኪህብዎም 
ኣይክእሉን እዮም ። EPIC ካብዚ ኣንፈት እዚ ጥቕሚ ኣለዎ።

Howey ፈተና
ኣብ ሰነ 2018 ናይ ኤስ. ኤስ. ነበር ጀይ ክለይተን ቢትኮይን ድሕንነት ከም ዘይኰነ ኣነጸረ - "ክሪፕቶክሽናት - እዚ 
ንልዑላውነት ባጤራታት ዝትክእ ዶላር ዩሮ የን ብቢትኮይን ዝትካእ ኢዩ ። እዚ ዓይነት ባጤራ እዚ ድሕንነት ኣይኰነን 
" በለ ።
EPIC ብመሰረት መምርሒታት ቤት ምኽሪ ክሪፕቶ ነቲ ሰሌዳታት ቃል ብቓሉ ኻብቲ ሰሌዳታት ብምምዝጋብ 
Howey ፈተና ንኽትቃዶ ተባሂሉ እዩ ተነዲፉ።

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


ትርጕም ቅዋም መሰረታዊ ነገራት/ ኣላዪ
ብመሰረት እቲ ዝቐረበ ሕጊ እተወሰነ ዓይነት ሎክሻይን ዚጥቀሙ ሰባት ኣብ ትሕቲ እቲ ኣላዪ ዚብል ትርጕም ፍቓድ 
ኪረኽቡ ኺሕተቱ ይኽእሉ እዮም ። እቶም EPIC ዚጥቀሙ ሰባት ካብዚ ናጻ እዮም።

ጽኑዕ ተግባር
EPIC መብልዕ ማል ስለ ዘይኰነን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ እተመቓቐለን ኣብ ግብሪ ኣየውዕሎን እዩ።

ተጻዋርነት
ፖሊፋሲካዊ መርትዖ ስራሕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ሰዓት ንጸገማት በብውልቂ እዩ ዜተዓራርዮ፣ እዚ ኸኣ ነቲ መርበብ 
ሓበሬታ +1000% ከምኡውን -90% ለውጥታት ብቐሊሉ ንኺቈጻጸሮ የኽእሎ። ግዜ እናሓለፈ ብዝኸደ መጠን ነቲ 
ኣብ መራኸቢና ዘሎ እተፈላለየ ፍልልይ ከነዛይዶ ርግኣት ድማ ከነስፍሖ ኢና።

ርእይቶ

ብመሰረት እቲ ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ ትንተና ከምኡ ዝዀነሉ ምኽንያት ከኣ እቲ EPIC ካሽ (EPIC) ከምቲ ኣብ ትሕቲ እቲ 
ብ1933 ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ እተገብረ ውዕል ሰነድ ዋንነት ("ኣዋጅ") ተገሊጹ ዘሎ ድሕንነት ኣይኰነን ፣ 
ኣብ ትሕቲ ትንተና SEC v. Howey 328 U.S. 29311946 (ድሕሪ "Howey" ) "ውዕል ወፍሪ " ንምቛም ዜኽእል 
መለክዒታት እውን ኣየማልእን እዩ ።  ወይ ዘሩ። 

ድሕረ ባይታ

ኣብዚ እዋን እዚ EPIC blockchain ኣብ ተስትነት ኢዩ ዝርከብ እዚ ድማ ኣብ 13 ሓምለ 2019 ኰነ ኣብ ከባቢ 13 
ሓምለ 2019 ክግበር ተመዲቡ ዘሎ ናይ ፕሪሚን ጀነሬትስ ቀንዲ መርበብ ኢዩ ። EPIC ኣብ ሳዕሪ ዚርከብ ሰንሰለት 
ውልቃዊ ጕዳያት እዩ።

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


ስፍሓት

ናይ ምዕቃብ ብቕዓታት

ውጽኢት
ግዝፊ መፈተሺ 

ነቝጣ MB ግዜ ዕንቅፋት Sec Tx/መፈተሺ 
ነቝጣ

Tx/መዓልቲ መዕጸዊ/
መዓልቲ Tx/s ዕለት

2 50 2000 3.4MM 1728 40 ሚያዝያ-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 ነሓሰ-22



8 30 8000 23MM 2880 267 ሕዳር-22

16 25 16000 55MM 3456 640 ሰነ-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 ነሓሰ-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 ሰነ-28

2028 Throughput - ኣብ ሰነ 2028 6.4 k tx/s - እቲ EPIC Blockchain Protocol ኣብ መዓልቲ 500+ ሚልዮን 
ንግዳዊ ልውውጥ ኬካይዶ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ንጥፈታት ቪዛ ዚመዓራረ እዩ ። ኣብዚ ደረጃ እዚ እቲ ናይ 
መኽዘን ረድኤት እኹል ስለ ዝዀነን እኹል ዓቕሚ ስለ ዘለዎን እቲ ኽፍሊት ብዋጋ ዘይሽነን ኰይኑ ክቕጽል ኢዩ። 
መብዛሕትኡ ንግዳዊ ልውውጥ ብናጻ (ብስም ጸረ-ስፓም ዚኽፈል ዋጋ) ኸም ዚኸውንቀል ቀልጢፍካ ኽትከፍሎ 
ዚግባእ ዝለዓለ ቐዳምነት ዚወሃቦ ኽፍሊት ከኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኪርአ ኸም ዚኽእል ኢና እንግምት።

ሕጽረት
ካብቲ ማእከላይ ዋጋ መሸጣ ብምርሓቕና ካብቲ ኽልተ ዓይነት ገንዘብ ናይ ምዕቃብ ጸገም ኣምሊጥና ኢና ። 14 
ሚልዮን EPIC ጥራይ እዩ ዘሎ ናይ ሓቂ ቝጽሪ ውጽኢታዊ ቢ. ቲ. ንጽህና እቲ ሳቶሺ ዘዳለዎ ናይ መጀመርታ ንድፊ 
ንምዕቃብ ዝከኣለና ዅሉ ኽንገብር ኢና ።

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


ፍጥነት

ቅልጡፍ ናይ ኣርእስቲ ምትሕንፋጽ

ቀዋሚ ምዃን

ካርቦን ኣሉታዊ

ብቝጠባዊ መዳይ ብርእስኻ ምምእራርን ገዛእ ርእስኻ ምምእራርን

ኣሰር ኢ-ጐሓፍ ዜሮ
EPIC ኣብ ከም ወረቐት ወረቐት (CPU) ወይ ጸወታታት (GPU) ዝኣመሰለ ቐንዲ ዕላማ ስለ እተዓደገ ድሮ ኣብ 
ዘሎ ኣቕሑ እዩ ዚዕደግ። ቢ. ቲ. ብሚልዮናት ዚቝጸር ኣሃዱ ናብ መሬት ፕላኔትና ዚኣቱን ብከላ ዜጋድድን 
ASIC ኣቕሓ የዳሉ እዩ።



ትውክልቲ ምግባር

ኣልፋ ዜልሕዅ
ቢ. ቲ. ዚሕዙ ዓሳ ኣንበሪ ንግዳዊ ልውውጥ ኪሰድዱ ኸለዉ ምንቅስቓሳቶም ከም ዚከታተል ይፈልጡ እዮም ። እዚ 
"ኣልፋ ዜልሕዅ" እዚ ንህንጸት እቲ ዝበለጸ ስትራተጂ ፖርትዕንቅፋት እዩ ከምቲ ኣብ EPIC ዚብሃል መጠንቀቕታ ዓሳ 
ኣንበሪ ዀነ ሪች ዝርዝር ዘይብሉ ምስጢራዊ ቐጸላታት ከኣ ምሉእ ብምሉእ ይፍታሕ እዩ።

ናይ ከባቢ ምርግጋጽ
ቢ. ቲ. ዚጥቀሙ ሰባት ብሓፈሻ ንሳልሳይ ሰብ ካብ ወጻኢ ምንጪ መኽሰብ ኪረኽቡ እዮም ዚመርጹ ፣ እዚ ኸኣ 
ምሉእ ብምሉእ 380 ግራም ዲስክ ቦታ ኸም ዜድልዮ ዚሕብር እዩ ። 2E2PIC ግን ኣብቲ ኸባቢ ኣብ 2.2 ግራም ህዋ 
ስለ ዚጐዓዝ ሰባት መእተዊ ኺሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም።  እቲ ተጠቃሚ ምስ ግዳማዊ መትሓዚ ኺራኸብ ከሎ እቲ 
ሓበሬታ ኺበላሾ ይኽእል እዩ ፣ ከመይሲ እቲ ተጠቃሚ ነቲ መርበብ ሓበሬታ ብተኣማንነት ከም ዚውክሎ ኺኣምኖ 
ኣለዎ ። እቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ተጠቀምቲ EPIC ንዅሉ ንግዳዊ ልውውጥ የረጋግጽዎ ኣብ ሳልሳይ ሰብ ድማ 
ትውክልቲ ኺገብሩ ኣየድልዮምን እዩ።

መጻረዪ ጋብላ
ቢ. ቲ. ዚልእኩ ሰባት ከም ቻይናሊሲስ ዝኣመሰላ ኩባንያታት ኣድራሻአን ኣብ ጸሊም መዝገብ ኪምዝገብ ከም 
ዘይውስና ኺኣምኑ ኣለዎም ፣ ከመይሲ እተን ንግዳዊ ሞዴለን ሰናቲምን ንግዳዊ ልውውጥታት መጻረዪን ዚገብራ 
መዐደኒታት ነቲ ውዕል ኣብ ሓደ ኸባቢ ኣይሓቍፋን እየን ። ዓደንቲ ዝርዝር ንግዳዊ ልውውጥ ኪርእዩ ስለ ዘይክእሉ 
EPIC ከምዚ ዓይነት ጸገም የብሉን።

እተበከለ ሰናቲም
እቶም ክፍሊት ዚቕበሉ ተቐበልቲ ቢ. ቲ. EPIC እተበከለ ሰናቲም ዘይከኣል ስለ ዝዀነ ነዚ ትውክልቲ እዚ ኣጥፍኦ። 
ተቐበልቲ ብዛዕባ እተበከለ ሰናቲም ጥራይ ዘይኰነስ ብዛዕባ እቲ ኣብ መጻኢ ኺብከል ዚኽእል ሰልዲ እውን ኪጥንቀቑ 
ኣለዎም ። BitMEX ብኽፍሊ ፍትሒ ምስ ተኸሰሰ ካብኡ ዚመጽእ ዝዀነ ይኹን ገንዘብ ብሓንሳእ ጥርጣረ ኸም 
ዚሓድሮ ተገብረ። Coinbase ንጸብጻብ ሩስያ ጥራይ ዘይኰነስ "ምስ ንጥፈታት ሩስያ ኺተሓሓዝ ዚኽእል ሕሳብ" 
እውን ዓጸዎ። ተጠቀምቲ EPIC ብዛዕባ እዚ ፖለቲካዊ ፍልልያት እዚ ኺጭነቑ የብሎምን።

ቢ. ቲ. ዝጥቀሙ ሰባት ነቶም ቀንዲ ኣድራሻኦም ዘካፍልዎም ሰባት ክኣምኑ ኣለዎም ከመይሲ ንሓደ ዕላማ 
ንምብካልን ንምንቅስቓሳ ንምድንጓይን ሒደት እተበከለ ሰልዲ ይዝውተር ኢዩ ።

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


ትውክልቲ ዘይግበሮ ምድላው
ኤ2ፒክ ምድላው ከም እኒ Zcash ከምኡውን Piratechain ዝኣመሰለ ትውክልቲ ዝግበሮ ምድላው ዝሓትት 
ኣቐዲሙ እተገብረ ኣቀራርባታት ዘይኰነስ ትውክልቲ ዝሓትት ኣይኰነን።

ኣብ ኵሉ ቦታ
ኣብ 112 ሃገራት እተገብረ ዕደና

ኣጠቓቕማ
Explorer.epicmine.org:
ቍመት Blockchain 1,341,156

ግዜ መፈተሺ ነቝጣ 61.5 s

ንግዳዊ ልውውጥ 118,799

እተገምገመ ኽፍሊት 0.0063 EPIC

መሳርሒ

ዋጋ ዘለዎ መኽዘን
EPIC ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ነቲ ቢትኮይን ኮር ዝበሃል ፍሉጥ መገዲ በረራ ስዒቡ ኢዩ ። ሓደ ኣብ መጋቢት 
2020 ኣብ EPIC እተዋፈረ ቢ. ቲ.

https://explorer.epicmine.org/


ማእከላይ ምልውዋጥ

ዋጋ $2 - $81 <$.01

ፍጥነት 10 ደቒቕ 1 ደቒቕ

ፈውሲ ኣይፋልን እወ

L1 ውጽኢት 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 ውጽኢት 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



ናይ ዕደና ሶፍትዌር ደገፍ
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

ንግዲ
EPIC ንተቐማጦ ኣብ ክልተ መራኸቢ ዲክስ ናይ ምምዝዛን ኣጋጣሚታት ይህቦም: Stellar and ViteX

Bitmart
ካብ 21 መጋቢት 2022 ኣትሒዙ Bitmart ንጽህናኦም ዛዚሙ ኣብ EPIC/USDT ንግዲ ኺጅምር እዩ።

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
ኣብ ዕቤት

ኣይፋልን ንብሕታዊ ጕዳያት ምዕቃብ
ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዚግበር ናይ Atomic ስዋፕ
ከተራግፎ እትኽእል Desktop Dex

E4 BTC
E5 XMR FIRO* ZEC* * Lelantus & z-z ጥራይ

E6 GRIN LTC* * MW-EB ጥራይ

E7 CCX ZANO
E8 ARRR HUSH

ቀጥታዊ ዘይቅየድ P2P ሰንሰለት ሰንሰለት Atomic



ቦርሳ

ናይ ኮምፕዩተር GUI

Linux Mac ከምኡውን Windows ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም



ሓድሽ መዳያት
● ምስ ናይ ከባቢን ግሉልን መእተዊታት ኣራኽብ
● ወደባት ሮተር ክትከፍት ኣየድልየካን ኢዩ
● ንግዳዊ ልውውጥ ናብ ልዕሊ ቶር ኪሰድድ ይኽእል እዩ

ተንቀሳቓሲት



ታሪኽ ትርጕም
E3 ማር-2022
E2 2020
E1 መስከረም-2019




