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ضرورتیں

 پروڻوکول کا تیسرا تکرار۔  ریلیز میں اہم خصوصیات EPIC Blockchain ،متعارف کراتی ہے Epicenter Labs E3 آج
بنانے والوں کو اختراع کرنے کے قابل بناتا ہے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ dApp میں اضافہ شامل ہے جو

خالصہ

 یکڻرانک کیش کا خالصتاً پیئر ڻو پیئر ورژن آن الئن ادائیگیوں کو کسی مالیاتی ادارے سے گزرے بغیر براه راست ایک فریق سے
 دوسرے کو بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔  سب سے طویل سلسلہ اصول اور پروف آف ورک کے ساتھ 21 ملین سکوں کی
Bitcoin معیاری مانیڻری پالیسی کے بعد، EPIC اصل ڈیزائن میں بہتری التا ہے اور اس وقت بڑے پیمانے پر اپنانے میں 
 رکاوٹ بننے والے اہم مسائل کو حل کرتا ہے۔



 بنیادی پرت کی رازداری صارفین کو انتقامی کارروائیوں سے بچاتی ہے، سکوں کو داغدار ہونے سے روکتی ہے، اور سنسرشپ، 
 مرکزیت، ضبطی اور نگرانی کے خالف مزاحمت فراہم کرتی ہے۔  ہم نے ایک عملی وکندریقرت ادائیگی کا نظام بنایا ہے جو بے
اعتبار، بے اجازت، ناقابل تغیر، اور موجوده اور مستقبل کے ضوابط کے ساتھ زیاده سے زیاده مطابقت رکھتا ہے۔

ڈیزائن کے اہداف

بٹ کوائن کے ڈی این اے پر درست رہنا
ہماری اقدار کا تحفظ

● سنسرشپ مزاحمت
● سنڻرالئزیشن مزاحمت
● ضبطی مزاحمت
● غیر جانبداری کی معتبر بنیاد
●  اجازت ه
● ریگولیڻری مطابقت
● نگرانی کی مزاحمت
● اعتماد کو کم سے کم کرنا

رسائی
● EPIC مکمل نوڈس 100+ ممالک میں رہتے ہیں۔
● دنیا بھر میں دستیاب ہے۔ (Github | App Store | Play Store) ضروری سافٹ ویئر
● پر بھیجا جا سکتا ہے۔ Tor اور I2P لین دین
● دبال، ہلکا، تیز فن تعمیر موبائل اور کم طاقت والے آالت کے لیے موزوں ہے۔ 

گمنامی اور رازداری
EPIC میں تمام لین دین مکمل طور پر خفیہ ہیں، اندھی رقم اور پتے کے ساتھ۔  Monero میں CryptoNote جیسے پہلے 
  کے نقطہ نظر بالک چین میں نشانات چھوڑ دیتے ہیں جو انفرادی لین دین کو بعد میں نام ظاہر نہ کرنے کا خطره بناتے ہیں۔
EPIC ڻرانزیکشنز آج اور کل مستقبل کی رازداری کی پیشکش کرتے ہیں۔

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


رازداری
BTC میں، تمام لین دین کے بارے میں اہم تفصیالت بالکچین پر کھلے معائنے کے لیے دستیاب ہیں۔  مقام، پتہ، اور رقم 
 کسی لین دین میں فریقین کے نہ EPIC  سبھی غیر خفیہ کرده ہیں اور سبھی کو نظر آتی ہیں اور مختلف، ہمیشہ کے لیے۔
تو پتہ، نہ رقم اور نہ ہی جغرافیائی محل وقوع کو ظاہر کرتا ہے۔

عوامی آڈیڻیبلڻی اور انفرادی گمنامی

∞  بلک لیجر پر، یہ دیکھنا ممکن ہے کہ ہر بالک میں ان کے کریپڻوگرافک باقیات - دانا - کی موجودگی کی بدولت لین دین
ہوا ہے۔

∞  تاہم، صرف بھیجنے واال اور وصول کننده ہی ڻرانزیکشن کے بارے میں کسی بھی تفصیالت کا پتہ لگانے کے قابل 
ہے، اس حقیقت سے ہٹ کر کہ یہ ہوا ہے۔

∞ ادائیگی کے ثبوت ڻرانزیکشنز کی تھرڈ پارڻی آڈٹ ایبلڻی کو فعال کرنے کا امکان پیش کرتے ہیں۔ 

∞  ان صارفین کے لیے جو اپنے انفرادی لین دین کی غیر محدود نگرانی کو ترجیح دیتے ہیں، تھرڈ پارڻی آپریڻرز کی 
 Vite/Stellar/Binance پر EPIC یا EONE on Wanchain ڻوکن جیسے ?EPIC جانب سے ?لپڻے ہوئے
Smart Chain استعمال کرنے کا اختیار ہوگا۔

CoinJoin
 جیسا کہ انڈوں کے ساتھ، جو ایک بار گھس جانے کے بعد
 EPIC انفرادی طور پر دوباره نہیں بنایا جا سکتا، تمام
ڻرانزیکشنز ہر بالک کے بعد خود بخود اکڻھے ہو جاتے ہیں۔

Cut-Through
Cut-through جمع غیر ضروری انڻرمیڈیٹ ڈیڻا عناصر کو ختم کرتا ہے، صرف ریاست میں حتمی تبدیلی کی عکاسی کرتا 
ہے۔ اگر ایلس باب کو بھیجتی ہے جو کیرول کو بھیجتا ہے، تو بالکچین حالت میں خالص تبدیلی کو ریکارڈ کرتا ہے: ایلس-
Yکیرول، اور باب کی تفصیالت کو ذخیره کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں۔



Dandelion++

Dandelion++ ایک ہلکا پھلکا اور سیدھا ساده نیٹ ورک پرت کا 
 حل ہے جس کی باضابطہ ضمانت شده گمنامی ہے۔  اونڻاریو Fسڻیم
 فیز) سے شروع ہونے واال لین دین آخر کار کینبرا میں ڻچ ڈاؤن
 Bitcoin صارفین کو ++Dandelion  فلف فیز) ہوسکتا ہے۔)
کے جسمانی حملوں کا سامنا کرنے سے روکتا ہے۔

I2P
I2P ان عالقوں کے لیے ایک متبادل چینل ہے جہاں Tor ناقابل رسائی ہے۔  E2 کے بعد سے، EPIC ڻرانزیکشنز I2P کے 
ذریعے دستیاب ہیں۔

پیڈرسن کے وعدے
 پیڈرسن کمڻمنڻس ایک قسم کی خفیہ نگاری پرائمڻیو ہیں جو صارف کو کسی منتخب قدر Fیا منتخب کرده بیان) کا ارتکاب کرنے
 کی اجازت دیتی ہیں جبکہ اسے دوسروں کے سامنے پوشیده رکھتے ہوئے، بعد میں عزم کی قیمت کو ظاہر کرنے کی صالحیت
کے ساتھ۔



پیڈرسن کمڻمنٹ کی مزید تفصیلی وضاحت کے لیے، یہاں دیکھیں۔

Schnorr  دستخط
 کے دستخط کلیدی مجموعے کے لیے فراہم کرتے ہیں، جو کمپیوڻیشنل عمل میں افادیت کو Schnorr ،میں Taproot جیسا کہ
کا اطالق تمام لین دین پر بطور ڈیفالٹ ہوتا ہے، نہ کہ صرف سب سیٹ۔ Schnorr ،کے برعکس Bitcoin Core  بڑھاتا ہے۔

 ڈیجیڻل دستخطوں کے لیے کرپڻوگرافک شنور اسکیم کو کالز پیڻر شنور نے ڈیزائن کیا تھا اور ایک کرپڻوگرافک ہیش فنکشن
 کے استعمال سے ایک تعامل کی جگہ لیتا ہے۔  یہ پیچیده لین دین کی اجازت دیتا ہے اور صارف کی رازداری میں نمایاں اضافہ
کرتا ہے۔

Tor
Tor نیٹ ورک ایک محفوظ، خفیہ کرده پروڻوکول ہے جو ویب پر ڈیڻا اور 
 مواصالت کی رازداری کو یقینی بنا سکتا ہے۔ پیاز روڻنگ پروجیکٹ کے
 لیے مختصر، سسڻم آئی پی ایڈریس، آن الئن ڈیڻا، اور براؤزنگ ہسڻری کو
چھپانے کے لیے پرتوں والے نوڈس کا ایک سلسلہ استعمال کرتا ہے۔

E3 سی ایل آئی والیٹ کے اندر سے براه راست ڻور پر لین دین کرنے کی صالحیت التا ہے، نگرانی کی مزاحمت کو بہتر بناتا ہے۔

zkPoK
 زیرو نالج پروف آف نالج کی اہم خصوصیت میں یہ شامل ہے کہ دونوں فریق ثابت شده معلومات کے مواد سے العلم رہتے ہوئے
معلومات کے کسی ڻکڑے کی سچائی کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

 بنیادی اصول کو ساده طور پر بیان کیا گیا ہے: اگر ایلس کے پاس کچھ خفیہ معلومات ہیں، جیسے کہ سیف کھولنے کا امتزاج، اور
 باب کو یہ تصدیق کرنی چاہیے کہ اس کے پاس یہ معلومات ہیں، بغیر اسے خود معلومات ملے، تو ایلس باب کو اجازت دیئے بغیر
سیف کھول دے گی۔  مجموعہ دیکھیں، اور پھر اسے دوباره بند کریں۔



آڈٹ ایبلڻی

ادائیگی کے ثبوت
 ادائیگی کے ثبوت لین دین کے عمل کے حصے کے طور پر ادائیگی کرنے والوں کو فنڈز کی وصولی کو ثابت کرنے کی
 ضرورت کا اہل بناتے ہیں۔  ادائیگی کرنے والے پھر ادائیگی کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے ان "ثبوتوں" کا استعمال کر
سکتے ہیں اور یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انھوں نے صحیح وصول کننده کو رقوم بھیجی ہیں۔

سنسرشپ مزاحمت
100% ثبوت، کوئی خاص نوڈس نہیں، سب سے طویل سلسلہ اصول سچا ناکاموتو تقسیم شده اتفاق رائے: کام کا 

فائل ڻرانسفر کے طریقے کے ذریعے کولڈ والیٹ سے کولڈ والیٹ میں آف الئن لین دین بھیج سکتے ہیں۔

سنسرشپ مزاحمت کیا ہے؟

نیٹ ورک خود بند نہیں ہو سکتا .1

نیٹ ورک پر کسی بھی صارف کی انفرادی سرگرمی کو بند نہیں کیا جا سکتا .2

EPIC کس طرح صارفین کو سنسرشپ سے بچاتا ہے - Bitcoin Core کے ساتھ موازنہ

تحویل



EPIC کے صارفین عام طور پر مقامی طور پر اپنے 
سکے اپنے پاس رکھتے ہیں۔

قانونی الجھنیں۔

 بالکچین میں کوئی مستقل نشان باقی نہیں بچا ہے سوائے
 کرپڻوگرافک ریزیڈیو کے جو ان کے لین دین یا فریقین کے
بارے میں کوئی معلومات ظاہر نہیں کرتا ہے۔

 میں مکمل طور پر غیر ضروری ہے، کیونکہ EPIC یہ
تمام سکے فنگیبل اور قابل تبادلہ ہیں۔

نیٹ ورک

لین دین پر آف الئن دستخط کیے جا سکتے ہیں۔

EPIC صارفین کو ان کے مقام کی بنیاد پر محدود نہیں کیا 
 پر لین دین بھیج سکتے I2P اور Tor جا سکتا کیونکہ وه
ہیں۔

آف چین جوابی کارروائی

EPIC صارفین کو اس سے بچاتا ہے، کیونکہ لین دین 
کے پتے اور رقوم بیرونی فریقوں کے لیے پوشیده ہیں۔

Pool

 صارفین بنیادی طور پر تیسرے فریق کو BTC کسڻوڈین
 اپنے اثاثوں کی تحویل میں دینے کا انتخاب کرتے ہیں۔  اگر
متولی کو کچھ ہوا تو اثاثوں سے سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے۔

 سابقہ   پوسٹ فیکڻو - سابقہ   طور پر الگو ہونے والے بدلتے
 ہوئے قوانین بالکچین ڈیڻا کا استعمال سابقہ   قانونی
 سرگرمیوں کو مجرم قرار دیتے ہیں۔  آج اڻھائے گئے
اقدامات کئی دہائیوں کے بعد دوباره متاثر ہو سکتے ہیں۔

UTXO مقدمے - قانونی کارروائیوں میں انفرادی پتوں کا 
 نام لیا جا سکتا ہے، جس سے وائیومنگ کی بنیاد پر صنعت
 کو "کلی کرنے کی مدت" کے ساتھ اس سے بچانے کی
کوشش کی جا سکتی ہے۔

 انڻرنیٹ تک رسائی کسی لین دین پر دستخط کرنے کے لیے
انڻرنیٹ کنکشن تک رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

 بٹ کوائن کور ڻریفک کو بالک اور جیوفینس کیا جا سکتا
ہے۔

 کا استعمال کرتے ہوئے ڻرک BTC - بینک اکاؤنٹ ضبط
 چالنے والوں کو چنده دینے والے کینیڈین اپنے بینک
اکاؤنڻس تک رسائی کھو بیڻھے۔



میں ناممکن ہے۔ EPIC یہ

داغدار سکے ۔

پابندیاں
OFAC SDN فہرست میں مخصوص پتے شامل ہیں۔  ان 
 پتوں کے ساتھ لین دین کرنے واال کوئی بھی شخص نمائش
کا سامنا کرتا ہے۔

EPIC کا کوئی پتہ نہیں ہے۔  تمام لین دین براه راست بڻوے 
پرس ہیں۔

مکسر والیڻس
Binance مکسر والیڻس جیسے Samourai اور 
Wasabi کے لین دین کو روکتا ہے۔  TradeOgre کے 
 ڈپازڻس کو BTC صارفین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے
Bitbuy جیسے سنڻرالئزڈ ایکسچینجز میں جمع کرتے 
وقت مسترد کر دیا جاتا ہے۔

 سکے فنگیبل ہیں، جو اپنے ماخذ پر داغدار EPIC تمام
سکوں کے رجحان کو ختم کرتے ہیں۔

سنڻرالئزیشن مزاحمت

Meta-DAO گورننس کا ڈھانچہ
 خود سیاست DAOs  گورننس واضح طور پر کارپوریٹ گورننس سے بہتر ہے۔ DAO بالکچین پر مبنی نیٹ ورکس کے لیے
 کرنے کے متنازعہ نکات بن سکتے ہیں، خاص طور پر جہاں پیسے کا تعلق ہو، Fیا یہاں تک کہ ویکڻر پر حملہ) اسی لیے ہم نے
ECR کو Meta-DAO یا "DAOs کے DAO" کے طور پر ڈیزائن کیا ہے۔

BTC کان کنی Pools ایڈریس کی بنیاد پر لین دین کو فلڻر 
کرنے کے قابل ہیں۔

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


 سیکڑوں تعاون کنندگان * سیکڑوں چیٹ گروپس = ایک تقسیم شده قوت۔  نچلی سطح کے اقدامات باضابطہ طور پر ابھرتے ہیں،
جس کے نتیجے میں ایک انکولی سیلولر ڈھانچہ ہوتا ہے۔

کم سے کم رسمی درجہ بندی
سنڻرالئزیشن مزاحمت صرف ایک کیچ فریس سے زیاده نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔

کوئی کارپوریشن نہیں۔
 درجنوں یا سینکڑوں تنخواه دار مالزمین کے ساتھ بالکچین اسڻارٹ اپ قدرتی طور پر سب سے پہلے اپنے مفادات کا خیال رکھتے
 ایک خالص پروڻوکول کے طور پر، ،EPIC  ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے اسڻیک ہولڈرز کے ساتھ ممکنہ غلط فہمی ہوتی ہے۔
سب کو برابر کی بنیاد پر رکھتا ہے۔

کوئی پریمین نہیں۔
 جب اندرونی اور ابتدائی وہیل ایک نیٹ ورک پر حاوی ہوتی ہیں، تو یہ گورننس کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے، جیسا کہ ایتھریم
ہارڈ فورک میں دیکھا گیا ہے۔



ضبطی مزاحمت

ایڈریس لیس ڈیزائن
50 مالیت کے سرویلنس سکے بھیجنے سے آف چین  کینیڈا میں عطیہ دہندگان نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ زنجیر پر $
نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بینک اکاؤنڻس اور یہاں تک کہ جسمانی اثاثے ضبط کر لیے جائیں۔

خفیہ لین دین
 کرپڻو کرنسی کو ہر ایک EPIC  نازیبا پڑوسی اور ظالم حکومتیں سرگرمی کے لیے بڻوے کے بیلنس کی نگرانی نہیں کر سکتیں۔
کے لیے استعمال کرنے کے لیے محفوظ بناتا ہے۔

Dandelion++
 نگرانی کے سکے جیسے کہ بٹ کوائن کور اپنے صارفین کو لین دین کرتے وقت آئی پی ایڈریس ظاہر کرکے خطرے میں ڈال
صارفین کو ان کے مقام کو لیک نہ کرکے محفوظ رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ ++Dandelion دیتے ہیں۔

خود کی تحویل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
  کوریا میں وه صارفین جن پر ان کی حکومت ڻیکس واجب االدا ہونے کا یقین رکھتی تھی، ان کے بڻوے خالی پڑے پائے گئے۔
EPIC کے استعمال کنندگان عام طور پر اپنی چابیاں اپنی تحویل میں رکھتے ہیں، جو من مانی ضبطی سے بچاتی ہے۔

https://financialpost.com/fp-finance/cryptocurrency/rcmp-asks-crypto-exchanges-to-cease-transactions-with-list-of-protest-related-crypto-wallets
https://www.newsweek.com/banks-have-begun-freezing-accounts-linked-trucker-protest-1680649
https://www.foxnews.com/media/canadian-freedom-convoy-truck-seized-bank-account-frozen


وکندریقرت

مکمل نوڈس

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

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


Pool ارتکاز
 سے آنے والے ہیشریٹ کا 51% حصہ تشویشناک ہے، تاہم یہ واحد اعدادوشمار Icemining.ca ،پہلی نظر میں
:پوری کہانی نہیں بتاتا

●  پولی فاسک پروف-آف-ورک Fفیجواڈا ملڻی-الگو) کے لیے حملہ آور کو تمام 3 الگورتھم میں سے 51% کو کمانڈ کرنے
کی ضرورت ہوتی ہے۔

● 26% Pool کے باہر کان کنی کر رہے ہیں، جو حملے کی صورت میں اضافی سیکورڻی فراہم کرتا ہے۔

 کا ہونا غیر Pools ایک ایسے نیٹ ورک کے لیے جو صرف 2 سال پرانا ہے، پہلے سے ہی 4 باضابطہ طور پر بنائے گئے
 معمولی بات ہے۔  ہمیں یقین ہے کہ اربوں مکمل نوڈس کے ہمارے وژن کی حمایت کرنے کے لیے، جن میں سے زیاده تر کان کنی
 کی ضرورت ہوگی۔  اس مقصد کے لیے، ہم نے اس مسئلے Pools ہیں، ہمیں زیاده مرکزی بننے سے بچنے کے لیے دسیوں ہزار
2019 سے کافی  وسائل کی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ ان بنیادی رکاوڻوں کو دور کیا جا سکے جو فی الحال لوگوں کو R&D پر 
کو اسپن کرنے سے روکتی ہیں۔ Pools آسانی سے اپنے

Pool سطح کی وکندریقرت کے لیے مستقبل کی کوششیں۔

● چالنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا جاری رکھیں Pools کاروباری افراد اور بڑے پیمانے پر کان کنوں کو اپنے 

● DIY FOSS Pool سافٹ ویئر Github پر دستیاب ہے۔



● کا ڻائی ان PoW Pools ماحولیاتی نظام میں اسڻیکنگ اور نوڈس کی دیگر اقسام کے ساتھ Epicenter مجموعی 

ڈویلپر دوستی

API

API v3 بڻوه کے لئے مواصالت نیا)

API کے استعمال میں اضافہ

دستاویزی اضافہ
E3 دستاویزات کی ہماری موجوده الئبریری کو بہتر بناتا ہے، جو بلڈرز کو زیاده تیزی سے مارکیٹ تک پہنچنے کے قابل بناتا ہے۔

استعمال میں آسانی

قابل منسوخی لین دین
 عوامی کلیدی ایڈریس پر مبنی کرپڻو کرنسیوں کے برعکس، ممبل ومبل میں سکے کھونا ناممکن ہے۔  غلطی سے بھیجے گئے لین
دین کو منسوخ کیا جا سکتا ہے اگر ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔

بندرگاہیں
E2 میں، لین دین بھیجنے کے لیے روڻر پورڻس کو کھولنا ضروری تھا۔  E3 ڻور کو مربوط کرتا ہے تاکہ اس کی مزید ضرورت 
نہ رہے۔

کان کنی
-Easy کان کنی کو مزید قابل رسائی اور آسان بنانے میں خاطر خواه وسائل کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔  مخصوص مثالیں
Miner 2.0 از Blacktygr اور آڻو کنفیگریشن از Epicmine.org ہیں۔



لین دین کے اختیارات

Tor
Tor انضمام روڻر پورڻس کو کھولنے یا https ایڈریس کو ظاہر کرنے کی ضرورت کے بغیر انڻرایکڻو لین دین کی سہولت 
فراہم کرتا ہے۔  گمنامی کے نتیجے میں بہتری آتی ہے۔

EpicPay.me
EpicPay.me ،غیر متعامل لین دین کو حل کرنے کے لیے غیر مطابقت پذیر غیر متعامل میسج ہینڈلنگ کی اجازت دیتا ہے 
اگرچہ مرکزی طریقے سے ہو۔  اس سروس کے مستقبل کے ورژن انفراسڻرکچر کو مزید غیر مرکوز اور سخت کریں گے۔

یوزر انڻرفیس

کنسول اور فائل آؤٹ پٹ
فائل اور کنسول آؤٹ پٹ اور صفائی کی تقسیم #18

TUI: ڻرمینل یوزر انڻرفیس
ڻرمینل یوزر انڻرفیس: فہرستوں کو سکرول کیا جا سکتا ہے۔ #13
ڻرمینل یوزر انڻرفیس: الگ ویو متعارف کروائیں۔ #14
ڻرمینل یوزر انڻرفیس: استحکام اور استعمال میں عمومی بہتری #15



اقتصادی سالمتی

مسابقتی الگت کا ڈھانچہ
Bitcoin 10+ بلین کی سرمایہ کاری  کور ماحولیاتی نظام کو نیٹ ورک کی مسلسل حفاظت کو سپورٹ کرنے کے لیے $
میں مکمل طور پر غیر ضروری ہے، جو پہلے سے موجود کموڈڻی ہارڈویئر پر چلتا ہے۔ EPIC کی ضرورت ہے۔  یہ

سپالئی چین کھولیں۔

AMD :آمدنی 
15$b

نہیں RandomX
ProgPow

Apple :آمدنی 
365$b

نہیں M1: RandomX & ProgPow

ARM :آمدنی 
2$b

نہیں RandomARM

Bitmain :آمدنی 
$2b

جی ہاں نہیں

Intel :آمدنی 
79$b

جی ہاں RandomX

MicroBT 
bآمدنی: 1$

جی ہاں نہیں

Nvidia :آمدنی 
24$b

نہیں ProgPow



$82b $483b

ڻیکس سے گریز کرتی ہے۔ ASIC پولی فاسک پروف آف ورک ملڻی الگورتھم مائننگ
2021 میں کان کنی کی فیس پر $1+ بلین خرچ کیا۔ بٹ کوائن کور صارفین نے 

سیلف فنڈنگ   ڻریژری

لچک
 اضافی استعمال کے معامالت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔  مستقبل کے ورژن میں کثیر اثاثہ کی صالحیت اور
اضافی الگورتھم شامل ہوں گے۔

کثیر اثاثہ
 کے ساتھ، چین کا EPIC$ ،مستقبل کے ورژن ایک سے زیاده ڻوکن اقسام کی تخلیق کی اجازت دیں گے، فنگیبل یا نان فنگیبل
 کے مکمل تحفظ کے ساتھ متبادل اثاثوں کی تجارت Mimblewimble چین پر تجارت کی جاسکتی ہے۔  یہ EPIC ،مقامی اثاثہ
کی اجازت دیتا ہے۔

 ڻوکنز کی طرح کی فعالیت فراہم ERC20 ،مقامی سکے کے ساتھ، سمارٹ معاہدوں کے اوور ہیڈ کے بغیر EPIC یہ نقطہ نظر
 کا استعمال کرتے ہوئے، ہم پہلی بار ڻوکن Mimblewimble کرتا ہے۔  اپنی مرضی کے ڻوکن کو سپورٹ کرنے کے لیے
کائنات میں حقیقی فنجیبلڻی کو بڑھاتے ہیں۔

 جاری کنندگان گردش میں موجود اثاثوں کی کل تعداد کے بارے میں شفافیت فراہم کر سکتے ہیں جبکہ مخصوص لین دین کے
 ضمانتوں کے مکمل سیٹ کو محفوظ Mimblewimble لیے مکمل رازداری فراہم کر سکتے ہیں۔  انفرادی لین دین کے لیے
 رکھتے ہوئے، اثاثوں کو محفوظ طریقے سے اور فعال طریقے سے آن چین کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، جس سے قیمت کی دریافت
اور مارکیٹ کلیئرنس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔



 کی طاقت کو نئے استعمال کے کیسز کی ایک دلچسپ رینج میں Mimblewimble حسب ضرورت ڻوکنز شامل کرنے سے
 فائده اڻھانے کی اجازت ملتی ہے۔  ڈیجیڻل ڈاؤن لوڈ، فریکوئنٹ فالئر مائلز، موبائل منڻس، پارکنگ ڻکڻس استعمال کے معامالت کی
مثالیں ہیں جن سے فائده ہو سکتا ہے۔

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

ERC20-Style

اثاثوں کی اقسام
:فنگیبل
:غیر فنگیبل ERC721, 1155 etc

لین دین کی شکلیں۔
E3 -1 میں، لین دین متعامل ہوتے ہیں اور 3 مراحل کی ضرورت ہوتی ہے۔  پروڻوکول کے مستقبل کے ورژن 2-مرحلہ اور
 مرحلہ لین دین کی اجازت دیں گے، رابطہ کاری کی ضروریات کو کم کریں گے اور قابل اطالق استعمال کے معامالت کی حد
کو وسیع کریں گے۔

:مستقبل میں، ہم آمنے سامنے لین دین کے لیے مزید تعاون فراہم کرنا چاہتے ہیں

● آڈیو لین دین 
● بلوڻوتھ لین دین 
● کیو آر کوڈ کے لین دین 

ڻرانسپورٹ کی تہہ
 کوڈبیس میں ڈیڻا ڻرانسپورٹ کو ماڈیولر بنا کر، فریق ثالث کے تعاون کرنے والے آسانی سے نئے چینلز شامل کر سکتے ہیں،
تجربات میں مدد فراہم کر سکتے ہیں اور سنسرشپ پر تیز ردعمل بھی۔



فیوچر پروفنگ

اضافی درخواستیں
TPU مخصوص الگورتھم کا انضمام کام کے ثبوت کو کارآمد بنانے کا امکان فراہم کرتا ہے اور EPIC کو مشین لرننگ انجن 
میں بدل دیتا ہے۔

پولیفاسک پروف آف ورک
 کا ماڈیولر ڈیزائن پرواز پر گرم تبدیل کرنے والے الگورتھم EPIC سمجھوتہ شده الگورتھم بہت کم تشویش کا باعث ہیں کیونکہ
کی اجازت دیتا ہے۔

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

Sneak Peek: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

کوانڻم تیار
سے شروع کی گئی تحقیقی کوششیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ساختی جالی الگورتھم مطابقت رکھتے ہیں۔ 2019

اعلی یقین دہانی

خودکار جانچ
E3 نے ہمیں خودکار ڻیسڻنگ انفراسڻرکچر میں سرمایہ کاری کرنے کا موقع فراہم کیا جو مستقبل میں ریلیز کو مزید تیزی سے آگے 
بڑھانے کی ہماری صالحیت کو بہتر بنائے گا۔

جنگ کا تجربہ کیا گیا۔
-Rust ہمارے ?خون بہنے والے کنارے کے بجائے سرکرده? نقطہ نظر کے ایک حصے کے طور پر، ہم ان تبدیلیوں کو باقی مانده
Mimblewimble ایکو سسڻم کے اندر سے کھینچنے میں بہت آرام محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ کافی وقت سے دوسرے نیٹ 
ورکس میں پروڈکشن میں کام کر رہے ہیں۔

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


پختگی
امپورڻڈ کوڈ 12+ مہینوں سے بغیر کسی واقعے کے دوسرے پروجیکڻس میں پروڈکشن میں چل رہا ہے۔

Rust
 ہم نے زنگ کو اس کی میموری سیفڻی خصوصیات کے لیے منتخب کیا، جو پروگرامر کی غلطی کی گنجائش کو محدود کرتی
ہے۔

تکنیکی قرض

بہتر سیکورڻی اور استحکام
بگ 6# 7 8

تنازعات کے حل
بگ 20#

اصالح
بہتر آؤٹ پٹ پی ایم ایم آر ہینڈلنگ اور چین ڈی بی انڈیکس #11

مشکل ایڈجسڻمنٹ کو بہتر بنائیں

چینل اور ابتدائی مصافحہ کے پیغامات MPSC :ساتھی
بگ 10#

سرور والیٹ کمیونیکیشن
بگ 22#

استحکام میں اضافہ
بگ 12#

ہم وقت سازی
بگ 21#

ونڈوز مطابقت
بگ 23#



دیکھ بھال
#5 Hardfork (HF2) CuckarooM29 PoW تبدیلیاں متعارف کراتا ہے۔

نیا ہیڈر ورژن 7 #6

بہتر ہیڈر ورژن سوئچ #7

#9 Grin 3.0.0 کوڈ بیس کو مربوط کریں۔

تغیر پذیری
:کمیونڻی ممبر ازلو کی تفسیر

 کرپڻو میں واقعی بہت اہم نظریات ہیں۔  آزادی، آزادی، پرائیویسی، وکندریقرت، بے اعتمادی، ناقابل تغیر، اور بہت سے دوسرے
  الفاظ اکثر وائٹ پیپرز میں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ کسی کمیونڻی کے اشتراک کرده بنیادی عقائد کو دستاویز کیا جاسکے۔
 جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ان بنیادی اصولوں کی جانچ کی جاتی ہے اور لچک کا اندازه لگایا جا سکتا ہے۔  ایک سکہ جو ہر
 کی مرکزی ذخیره ASICs ،اجزاء کے ذریعہ کام کے ثبوت کے طور پر شروع ہوتا ہے GPU اور CPU جگہ اور وکندریقرت
 اندوزی میں بدل جاتا ہے۔  کام کا وکندریقرت ثبوت اسڻیک کے مرکزی ثبوت کو راستہ فراہم کرتا ہے۔  واضح تجارت ہیں۔  نیٹ
 ورک کو محفوظ بنانے پر مبارکباد۔  لیکن کس قیمت پر؟  وکندریقرت پر یقین کی بنیاد عام آدمی کو فائده پہنچانے کے بجائے
 کارپوریٹ مفادات کے لیے بیچ دی جاتی ہے جیسا کہ زیاده تر وائٹ پیپرز میں اراده تھا۔  یقینی طور پر، فیاٹ کے مقابلے میں سکے
 کو اب بھی نسبتا غیر مرکوز کیا جا سکتا ہے لیکن بنیادی قدر کے ایک ستون سے سمجھوتہ کیا گیا ہے اور ایسی کمیونڻیز کے
 تعاون سے بہتر متبادل موجود ہیں جو اب بھی پرواه کرتے ہیں۔  کون سا طویل مدت میں زیاده لچکدار ہوگا؟  وه سکہ جو مشترکہ
 کمیونڻی اقدار کے مطابق ہے یا وه سکہ جو کارپوریٹ انڈسڻری کو فروخت ہوتا ہے؟  جواب واضح ہے۔  سب سے پہلے کیا چیز
کرپڻو کو معنی خیز بناتی ہے اور وه لوگ ہیں جو ہماری کمیونڻیز میں حصہ لیتے ہیں۔  تو اس سب کا عدم تغیر سے کیا تعلق؟

 ڻھیک ہے، وکندریقرت کے لیے دی گئی مثال ناقابل تغیر سے متعلق ہے۔  مثال یہ بتاتی ہے کہ کس طرح کمیونڻی کی بنیادی اقدار
 سے انحراف ناقابل تغیر سمجھوتہ کرنے کے مترادف ہے۔  یہ اس سوال کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے جو اس قدر لڑکھڑاتے ہوئے
 پوچھے گئے، "کیا ضابطہ قانون ہے؟"  آسان الفاظ میں، ہاں، سوائے اس کے جب یہ نہیں ہے۔  وائٹ پیپرز میں دستاویزی طور پر
 ویلیو اوور فلو واقعہ EPIC  کمیونڻی کی بنیادی اقدار اس سے کہیں زیاده قریب ہیں جنہیں قانون کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔
جب کوئی تنازعہ ہوتا ہے تو بنیادی اصولوں سے ہماری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔



غیر جانبداری

کمیونڻی گورنڈ
 جب چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ کان کنی کے فیصد کو دوباره مختص کرنا ہے، یا ویلیو اوور فلو کے واقعے سے
ہونے والے نقصان کو کیسے سماجی کرنا ہے، ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔

DAO- فنڈڈ
ڻریژری میں جمع ہوتی ہیں اور یہ کسی کے لیے منافع کا مرکز نہیں ہیں۔ Epicenter DAO تمام ڈویلپر فیس

لیول پلےنگ فیلڈ
اس میں شامل ہر فرد کو سکے حاصل کرنے کا یکساں موقع مال ہے، چاہے کان کنی کے ذریعے ہو یا کھلی منڈی سے خریداری۔

کوئی پریمین نہیں۔
EPIC میلے کا آغاز 2 ستمبر 2019 کو صفر کی جینیسس سپالئی کے ساتھ ہوا۔

کشادگی
EPIC 100% GPL V3 الئسنس یافتہ ہے۔

کوئی بھی گیتھب کے ذریعے پل کی درخواست جمع کرا سکتا ہے۔

بے اجازتی
EPIC ایک بغیر اجازت پروڻوکول ہے۔  کوئی بھی مکمل نوڈ اور/یا میرا چال سکتا ہے۔

Pools

امریکہ

 Icemining             کینیڈا، مونڻلایر
USA Epicmine



EMEA
جرمنی 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - روس/شمالی
EU
ترکی Icemining

Icemining
Icemining

ایشیا پیسیفک
چین
ہانگ کانگ
سنگاپور Icemining

ریگولیڻری مطابقت

مقابلہ ایکٹ
 مجوزه ایکٹ لکھتا ہے، "مالیاتی خدمات میں اختراعات نے سرحد پار لین دین کے طریقوں کو تبدیل اور وسیع کیا ہے جن کا تصور
 فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک) کو اس کے خصوصی اقدامات کا اختیار) FinCEN 20 سال پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا جب
 دیا گیا تھا۔"  یہ ایکٹ تسلیم کرتا ہے کہ ڈیجیڻل اثاثے جائز مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ "برے
 اداکاروں جیسے پابندیوں سے بچنے والوں، دھوکہ دہی کرنے والوں، منی النڈررز، اور رینسم ویئر کے حملے کرنے والوں کے
"لیے بھی ایک اعزاز ہے۔

 اس EPIC  نیٹ ورک جو مرکزی بنیادی ڈھانچے پر انحصار کرتے ہیں صارفین کی خدمت کرنے میں تیزی سے قاصر ہوں گے۔
رجحان سے فائده اڻھانے کے لیے کھڑا ہے۔

Howey Test
 جون 2018 میں، ایس ای سی کے سابق چیئرمین جے کلیڻن نے واضح کیا کہ بٹ کوائن سیکیورڻی نہیں ہے: "کرپڻو کرنسی: یہ
 خودمختار کرنسیوں کے متبادل ہیں، ڈالر، یورو، ین کو بٹ کوائن سے بدل دیں۔ اس قسم کی کرنسی نہیں ہے۔  ایک سیکورڻی،"
.کلیڻن نے کہا

EPIC واضح طور پر Howey Test مطابقت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، کرپڻو ریڻنگ کونسل کے رہنما خطوط کے مطابق 
لفظی طور پر چارٹ سے دور ہے۔

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


انفراسڻرکچر بل / بروکر کی تعریف
 مجوزه قانون سازی کے تحت، مخصوص قسم کے بالک چینز استعمال کرنے والے لوگوں کو بروکر کی تعریف کے تحت الئسنس
صارفین اس سے محفوظ ہیں۔ EPIC  حاصل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

مستحکم ایکٹ
ایک مستحکم کوائن نہیں ہے اور یہ وکندریقرت ہے۔ EPIC الگو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ

لچک
Polyphasic Proof-of-work ہر 2 گھنڻے میں انفرادی بنیاد پر مشکل کو ایڈجسٹ کرتا ہے، فی الگورتھم، جو نیٹ ورک کو 
 تبدیلیوں کو آسانی سے سنبھالنے کے قابل بناتا ہے۔  ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نیٹ ورک hashrate %اور -90 1000%+
کی متفاوتیت میں اضافہ کرتے رہیں گے اور اس کے استحکام کو بڑھاتے رہیں گے۔

رائے

 EPIC ،یہاں بیان کرده تجزیہ کی بنیاد پر، اور اس کے بعد آنے والی وجوہات کی بناء پر، میری پیشہ ورانہ رائے میں
CASH ("EPIC) ایک سیکورڻی نہیں ہے جیسا کہ 1933 کے یونائیڻڈ اسڻیڻس سیکیورڻیز ایکٹ ("ایکٹ") کے تحت بیان کیا 
 یا اس کی اوالد کے تجزیہ ("Howey" اس کے بعد) (SEC v. Howey, 328 U.S. 29311946 گیا ہے، اور نہ ہی یہ
کے تحت "سرمایہ کاری کا معاہده" بنانے کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

پس منظر

EPIC بالکچین فی الحال ڻیسٹ نیٹ میں ہے جس میں صفر پریمین فیئر النچ جینیسس مین نیٹ بالک 13 جوالئی 2019 کو 
بنیادی رازداری کا سلسلہ ہے۔ EPIC اور اس کے بارے میں شیڈول ہے۔

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


پیمائش

ذخیره ضروریات

تھرو پٹ

MB بالک سائز بالک وقت سیکنڈ Tx/بالک Tx/دن بالکس/دن Tx/s تاریخ

2 50 2000 3.4MM 1728 40 اپریل-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 اگست-22



8 30 8000 23MM 2880 267 نومبر-22

16 25 16000 55MM 3456 640 جون-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 اگست-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 جون-28

 پروڻوکول روزانہ 500+ ملین ڻرانزیکشنز پر کارروائی EPIC Blockchain ،جون 2028 میں - k tx/sتھرو پٹ: 6.4 2028
 کر سکے گا، جو کہ ویزا کی موجوده سرگرمی کی سطح کے برابر ہے۔  اس پیمانے پر، فیسیں الگت سے موثر رہیں گی، کیونکہ
 بالک سبسڈی کافی ہے اور کافی گنجائش ہے۔  ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ زیاده تر لین دین بنیادی طور پر مفت ہوں گے (معمولی اینڻی
سپیم الگت) اور یہ کہ اعلی ترجیحی ادائیگیاں جن کو فوری طور پر حاصل کرنا ضروری ہے ان میں فی پیسے نظر آسکتے ہیں۔

قلت
 ہیں، EPIC سنڻرالئزڈ ایکسچینجز کو چھوڑ کر، ہم نے فریکشنل ریزرو ڈبل خرچ کے مسئلے سے گریز کیا ہے۔  صرف 14 ملین
 کی صحیح تعداد پہلے ہی 21 ملین سے زیاده ہے۔  ہم ساتوشی کے اصل ڈیزائن کی سپالئی کی سالمیت کو برقرار BTC جبکہ موثر
رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔

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


رفتار

تیز تر ہیڈر کی مطابقت پذیری۔

پائیداری

کاربن منفی

معاشی طور پر خود مختار اور خود فنڈنگ

زیرو ای ویسٹ فوٹ پرنٹ
EPIC کموڈڻی ہارڈویئر پر کان کنی کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہے، جسے کسی اور بنیادی مقصد جیسے اسپریڈ 
 ہارڈویئر کے الکھوں یونٹ ASIC ڈسپوزایبل سنگل فنکشن BTC  کے لیے خریدا گیا ہے۔ (GPU) یا گیمنگ (CPU) شیڻس
تیار کرتا ہے جو ہمارے سیارے کے لینڈ فلز میں داخل ہوتے ہیں اور آلودگی کو بڑھاتے ہیں۔



ڻرسٹ مائنسائزیشن

الفا لیک
 کے بڑے ہولڈرز جانتے ہیں کہ جب وه کوئی لین دین بھیجیں گے تو ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے BTC - وہیل الرڻس
 گی۔  یہ ?الفا لیک? بہترین پورٹ فولیو حکمت عملی کی تعمیر میں ایک رکاوٹ ہے اور بنیادی سطح کی رازداری کے ذریعے
میں ہے، جس میں کوئی وہیل الرڻس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی امیر فہرست ہے۔ EPIC مکمل طور پر حل کیا جاتا ہے، جیسا کہ

مقامی توثیق
BTC صارفین عام طور پر کسی تیسرے فریق کو نوڈ آپریشن آؤٹ سورس کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آتا 
 جگہ gbاس کے برعکس، مقامی طور پر EPIC، 2.2  ڈسک کی جگہ درکار ہوتی ہے۔ gbہے کہ ایک مکمل نوڈ کے لیے 380
 میں چلتا ہے، جو لوگوں کے لیے نوڈس کو چالنے کے لیے زیاده قابل رسائی بناتا ہے۔  کسی بیرونی نوڈ سے منسلک ہونے پر،
 معلومات سے سمجھوتہ کرنے کا امکان ہوتا ہے - جوہر میں، صارف کو نیٹ ورک کی موجوده حالت کی وفاداری سے نمائندگی
 صارفین مقامی طور پر تمام لین دین کی توثیق کرتے ہیں اور انہیں کسی EPIC  کرنے کے لیے نوڈ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
تیسرے فریق پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

Pool سطح کی فلڻرنگ
BTC کے بھیجنے والوں کو اس بات پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ Chainalysis جیسی کمپنیاں اپنے ایڈریس کو بلیک لسٹ میں 
 جن کا کاروباری ماڈل سنسر اور فلڻر ڻرانزیکشن ہے وه بالک Pools شامل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی ہیں، کیونکہ پھر کان کنی
 کو یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کان کن لین دین کے پتے کی تفصیالت نہیں دیکھ EPIC  میں ڻرانزیکشن کو شامل نہیں کرے گا۔
سکتے ہیں۔

داغدار سکے ۔
BTC کے وصول کنندگان، جو اس میں ادائیگی قبول کرتے ہیں، انہیں اپنے گاہک پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ داغدار سکوں کا 
 اس اعتماد کو ختم کرتا ہے، کیونکہ داغدار سکے ناممکن ہیں۔  وصول کنندگان کو نہ صرف معلوم EPIC  امکان ہمیشہ رہتا ہے۔
 BitMEX داغدار سکوں کے بارے میں بلکہ ممکنہ طور پر مستقبل کے داغدار سکوں کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔  جب
 نے Coinbase  پر محکمہ انصاف کی طرف سے چارج کیا گیا تو راتوں رات وہاں سے آنے والے فنڈز کو مشتبہ قرار دیا گیا۔
 EPIC  صرف روسی اکاؤنڻس کو بند نہیں کیا، اس نے ?ممکنہ طور پر روسی سرگرمیوں سے منسلک اکاؤنڻس? کو بند کردیا۔
استعمال کرنے والوں کو ان سیاسی امتیازات سے فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

BTC کے صارفین کو ان لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے جن کے ساتھ وه اپنا عوامی کلیدی خطاب شیئر کرتے ہیں، کیونکہ 
 داغدار دھول" کے حملوں کے مسئلے کی وجہ سے جس میں داغدار سکے کی ایک چھوڻی سی مقدار کسی ہدف کو آلوده کرنے"
اور اس کی نقل و حرکت میں تاخیر کے لیے تعینات کی جاتی ہے۔

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


بے اعتماد سیٹ اپ
Zcash اور Piratechain جیسے پہلے کے طریقوں کے برعکس جن کے لیے ایک بھروسہ مند سیٹ اپ کی ضرورت 
سیٹ اپ کو بھروسہ کی ضرورت نہیں ہے۔ EPIC ،ہوتی ہے

ہر جگہ
ممالک میں کان کنی 112

استعمال
Explorer.epicmine.org:
بالک چین کی اونچائی 1,341,156

بالک کا اوسط وقت 61.5 سیکنڈ

لین دین 118,799

EPIC تخمینی فیس 0.0063

افادیت

سڻور آف ویلیو
 کے ذریعے تجربہ کرده واقف پرواز کے راستے کی پیروی Bitcoin Core ،نے اپنی الہام EPIC ،اپنے قیام کے بعد سے
ہے۔ BTC کی قیمت فی الحال BTC 129 میں سرمایہ کاری کی گئی ایک EPIC کی ہے۔  مارچ 2020 میں

https://explorer.epicmine.org/


زر مبادلہ کا ذریعہ

الگت $2 - $81 <$.01

رفتار منٹ 10 منٹ 1

فنگیبلڻی نہیں جی ہاں

L1 2022 تھرو پٹ 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 2028 تھرو پٹ 4.6 tx / s 6.4k tx / s



کان کنی سافٹ ویئر سپورٹ
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

تجارت
EPIC تاجروں کو دو Dex نیٹ ورکس پر ثالثی کے مواقع فراہم کرتا ہے: Stellar اور ViteX

Bitmart
میں تجارت کی پیشکش شروع کر دے گا۔ EPIC/USDT اپنا انضمام مکمل کر لیتا ہے اور Bitmart مارچ 2022 تک 21

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
ترقی میں
کوئی فیس نہیں، رازداری محفوظ
Atomic Swap غیر تحویل
Dex ڈاؤن لوڈ کرنے کے قابل ڈیسک ڻاپ

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

 Atomic Swap چین-چین P2P ،براه راست، نان کسڻوڈیل



پرس

GUI ڈیسک ڻاپ

Linux، Mac، اور Windows کے لیے دستیاب ہے۔



نئی خصوصیات
● لوکل اور ریموٹ نوڈس سے جڑیں۔
● راؤڻر پورڻس کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔
● ڻور پر لین دین بھیج سکتے ہیں۔ 

موبائل



ورژن کی تاریخ
E3 2022-مارچ
E2 2020
E1 2019-ستمبر 




