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کوین پھ اصل کې د تبادلې د یوې منځنۍ الرې پھ توګھ تصور شوی وو خو پھ ډیجیټل سرو زرو
.کې وده شوې ده، تقریباً د ارزښت د پلورنځی پھ توګھ کار کوی

 دا پوتنشیال اوس ھم د ارزښت د کریپټوګرافیک پلورنځی لپاره شتون لری، د تبادلې د ګټې وړ منځنۍ
.سره یو ځای شوی، خو تر اوسھ پورې دا پوتنشیال پھ بشپړه توګھ نھ دی درک شوی

EPIC د اصلی کوین معیاری یو نوی سافټویر پلی کول
.دی، چې تازه ټکنالوژیو تھ نوی شوی

 د سټسټ بنسټ میمبلیمبل بالک زنځیر شامل دی EPIC د
 پھ ټولو ھغو اوازونو کې ښھ والی چې د ډلھ ایز انډول د

:روزلو لپاره بھ اړین وی

د تخنیكی وړتیا نھ تکې شوې سکې - د پروتوکول درجی، اجباری سکې سره یوځای کیدل، د ملکیت تاریخ بیا ترتیبول ھر ځل چې
.سکې مصرفیږی

سروړتیا .سپک، چټک، ګرځنده- بومی پروتوکول پھ غالب ډول د 1 پوړ د سکالو کولو ماډل تھ اجازه ورکوی

د سانسور مقاومت معاملې نشی کولی د ادرس یا مقدار پھ اساس سانسور شی ځکھ چې پھ زنځیر کې ھیڅ دایمی ادرسونھ یا بھرنۍ څارل
.شوې ډاټا نھ ذخیره کیږی

د مرکزی کولو مقاومت پھ عادی کور کمپیوټرونو کې مین شوی، د ای ایم ډی او انټل څخھ سی پی یو استعمالوی، د ای ایم ډی او انویدیا څخھ د
.جی پی او ایس سره - د کوچنی وچې د مینرانو لپاره د لوبې میدان سطحھ کوی

د تظیمی وړتیا کاروونکی نیغ پھ نیغ پھ نیغ د بالک زنځیر سره اړیکھ لری - ھیڅ ډول مسیول منځګړتوب یا دریم لوری باوری نوډ تھ
.اړتیا نھ لری

السرسی ھر څوک کوالی شی چې پھ عادی کور کمپیوټر کې ماین ووھی، یا حتی (ډیر ژر) پھ ګرځنده وسیلھ کې - پھ مخ پر
.وده اقتصادونو کې د بې بانکھ کاروونکو لپاره ستر بالقوه وړتیا

EPIC CASH هووی موافق دی، د کریپټو درجه بندي لخوا د "1" 

را منرې ترالسه کولو لپاره ډیزاین شوی شو

د EPIC CASH 100٪ دی Proof of work پرته له کوم ځانګړي 

نوډونو.

لږ کیدنھ د 2028 کال د می تر میاشتی پورې د بی ټی سی د اکماالتو د سمون لپاره د 21 PoW مین شوی سکې د یو
. ګړندی شوی خپراوی مھال ویش سره
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د ارزښت د کریپتوګرافیک EPIC پھ داسې حال کې چې
،پلورنځی پھ توګھ کار کوی، د ھغھ جوړه ټیکاووین

EUSD، د تبادلې د منځنۍ پھ توګھ کار کوی.

ټوکن د ایپی سنټر ایکوسیستم لپاره حکومت داری ECR د
د تبادلې د نرخ لپاره د شا تم ځای EUSD چمتو کوی او د

.چمتو کوی
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10tr$ګولډ

64tr$د پیسو اساس

 92tr$          بانکي پیسې

اشتقاقونھ

EPIC

EUSD

د ارزښت زٻرمھ

د تبادلې منځنۍ

د حساب واحد
EUSDEPIC

EXCHANGE RATE

بانډونھ ، مسایل ، رښتیني اټکل ، بیمھ

1 EUSD = $1 د  Epic Cash ارزښت

.پرتھ لھ دې چې اوسنی چاپ تھ پام وکړی ،EPIC لرونکی تل د 1 ډالرو پھ ارزښت د EUSD د

د اصلي پھ توګھ د EUSD / ECR / EPIC سره، DeFI غوښتنلیکونھ پھ اسانۍ سره پھ سر کې پرت شوي 
دي. څ و دي دمخھ د پراختیا الندې دی ، د راتلونکو ربعو لپاره ټاکل شوي ډیری ریلیزونو سره.

v1.4 معلومات Epicenter Epic

ایپی سنټر د 3 د وړتیا وړ اجزاوو څخھ جوړ دی

د ارزښت یو پلورنځی د ایکوسیستم د کار وړ
حکومتداری

د متحده ایاالتو ډالرو تھ
پھ الګوریتمیک ډول نرم

- پیګید

1. EPIC CASH
د کار د میمبلیمبل سکې ثبوت

2. ECR
Token ۲۰ ای ی ر سی

3. EUSD
Token ۲۰ ای ی ر سی

: وده
د خوشی کولو لپاره dApp نوی
او DeFi پالن شوی چی د
.کاروونکو لپاره وچلوی

EUSDECREPIC

EXTER ' s PYRAMID د

$4qr 

د Corp Equity Epicenter لخوا مالتړ شوی، یو شخيص، د ګټې لپاره اداره ده چې د رشیکانو رسه په یووايل کې د 

پانګونې او مایعاتو چمتو کولو له الرې د EUSD/USD تبادله اسانه کوي.




