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بیت کوین در ابتدا بھ عنوان وسیلھ مبادلھ تصور می شد اما بھ طالی دیجیتال تبدیل شده است و
تقریباً فقط بھ عنوان ذخیره ارزش فعالیت می کند

، ھنوز پتانسیل ذخیره ارزش رمزگذاری وجود دارد
 با یک وسیلھ مبادلھ قابل استفاده یکپارچھ شده است ، اما تاکنون این پتانسیل بھ طور کامل محقق نشده

است

EPIC یک نرم افزار پیاده سازی جدید از استاندارد
اصلی بیت کوین است کھ بھ جدیدترین فناوری ھا بھ

.روز شده است

 EPIC مبتنی بر زنگ Mimblewimble زنجیره بلوک
 شامل بھبودھایی در تمام ویژگی ھایی است کھ برای

پرورش اتخاذ انبوه الزم خواھد بود

  قابلیت انعطاف پذیری

مقیاس پذیری پروتکل سبک ، سریع و بومی برای تلفن ھمراه امکان مدل مقیاس بندی الیھ1  را فراھم می کند

معامالت را نمی توان براساس آدرس یا مقدار سانسور کرد زیرا ھیچ آدرس دائمی یا داده ھای خارجی قابل مشاھده در
زنجیره ذخیره نمی شود

مقاومت در برابر تمرکز ھمراه با پردازنده ھای ، Intel و AMD ساختھ شده در رایانھ ھای خانگی معمولی ، با استفاده از پردازنده ھای مرکزی
زمینھ بازی را برای استخراج کنندگان در مقیاس کوچک فراھم می کند - Nvidia و AMD گرافیکی

سازگاری نظارتی کاربران مستقیماً با بالکچین ارتباط برقرار می کنند - ھیچ گره مورد اعتماد شخص ثالث یا شخص ثالثی الزم نیست

دسترسی ھرکسی می تواند از طریق یک رایانھ خانگی معمولی ، یا حتی (بھ زودی) از طریق دستگاه تلفن ھمراه استخراج کند 
- پتانسیل بسیار زیاد برای کاربران بدون بانک در کشورھای در حال توسعھ

 بدون
ICO

 بدون
پریماین

 بدون
VC’s

 بدون
شرکت

بھ  دستیابی  برای  کھ  است  سازگار  ھوی  از 
رمزنگاری  بندی  رتبھ  شورای  توسط   EpicCashامتیاز

" 1" است  شده  طراحی 

Epic Cash 100% ضد کار است و ھیچ گره خاصی ندارد

کمبود با برنامھ انتشار سریع برای مطابقت با عرضھ بیت کوینPoW حد اکثر عرضھ 21  میلیون سکھ استخراج شده تا مھ 
 2028

مقاومت در برابر سانسور

بدون سکھ ھای آلوده - دارای PROTOCOL-LEVEL، CoinJoin اجباری، بازنشانی سابقھ مالکیت ھر بار کھ سکھ
 ھا خرج می شوند



بھ عنوان ذخیره ارزش رمزگذاری EPIC در حالی کھ
بھ عنوان ، Bitcoin EUSD عمل می کند ، پایدار کوین

یک وسیلھ مبادلھ عمل می کند

 حاکمیت اکوسیستم مرکز کانون را فراھم می کند ECR رمز
فراھم می کند EUSD و پشتوانھ ای برای نرخ ارز
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10tr$طال

پول پایھ

پول بانک

مشتقات

EPIC

EUSD

فروشگاه ارزش

وسیلھ مبادلھ

واحد محاسبھ
EUSDEPIC

قیمت ارز

 اوراق قرضھ ، حقوق ، امالک و
مستغالت ، بیمھ

1 EUSD = $1 ارزش Epic Cash

ت. EUSD یک token ERC20 است کھ از طریق Smart contracts بر روی Blockchain  ethereum پیاده سازی شده اس

دارنده EUSD ھمیشھ EPIC بھ ارزش 1$ تضمین می شود، صرف نظر از چاپ فعلی.

با EPIC / ECR / EUSD بھ عنوان ھستھ، برنامھ ھای DeFi بھ راحتی در باالی صفحھ قرار می گیرند. چندین مورد در حال حاضر 
در دست توسعھ ھستند و چندین نسخھ برای سھ ماھھ آینده برنامھ ریزی شده است.

Epic Epicenter اطالعات v1.4

توسط Epicenter Equity Corp، یک سازمان خصوصی و انتفاعی کھ تبدیل EUSD/USD را از طریق تامین 
سرمایھ و نقدینگی در ھماھنگی با شرکا، تسھیل می کند.

Epicenter از 3 جزء قابل ترکیب تشکیل شده است:

فروشگاھی با ارزش حاکمیت مطلوب اکوسیستم از نظر الگوریتمی بھ
دالر آمریکا متصل

است

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble coin

2. ECR
ERC20 token

3. EUSD
ERC20 token

:رشد
 برای dApp دارایی ھای جدید

 و کاربران DeFi عرضھ برنامھ
.برنامھ ریزی شده است

EUSDECREPIC

EXTER’S PYRAMID

$64tr

$92tr
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