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வ�க்கிப்ப��யா �தலில் ப�மாற்றம் ஒ� ஊடகமாக க�தப்பட்ட� 
ஆனால் �ஜிட்டல் தங்க ப�ணமித்�ள்ள�, கிட்டத்தட்ட �ற்றி�ம் 
மதிப்� ஒ� கைட ெசயல்ப�ம்.

சாத்தியமான இன்�ம் மதிப்� ஒ� கி�ப்ேடாகிராஃப�க் ஸ்ேடார் உள்ள�, 
ப�மாற்றம் ஒ� பயன்ப�த்தக்��ய ஊடகஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட, 
ஆனால் இப்ேபா� வைர அந்த சாத்தியம் ��ைமயாக 
உணரப்படவ�ல்ைல.

EPIC அசல் வ�க்கிப்ப��யா ஸ்டாண்டர்ட் 
ஒ� ��ைமயான ெமன்ெபா�ள் 
ெசயல்ப�த்தஉள்ள�, மிக சம�பத்திய 
ெதாழில்�ட்பங்கள் ��ப்ப�க்கப்பட்ட�.

EPIC ரஸ்ட் அ�ப்பைடய�லான Mimblewimble 
ப�ளாக்ெசய�ன் ெவ�ஜன தத்ெத�ப்� 
வளர்க்க ேதைவயான என்� பண்�கள் 
அைனத்� ேமம்பா�கள் அடங்�ம்:

�ஞ்ைசகள்
கைறப�ந்த நாணயங்கள் இல்ைல - ெநறி�ைற நிைல, கட்டாய CoinJoin இடம்ெப�ம், 
நாணயங்கள் ெசலவ�டப்ப�ம் ஒவ்ெவா� �ைற�ம் உ�ைமயாளர் வரலாற்ைற 
ம�சீரைமப்ப�.

அளவ��தல் ஒள�, ேவகமாக, ெமாைபல் ெசாந்த ெநறி�ைற ஒ� �க்கியமாக அ�க்� 1 
அளவ��ம் மாதி� அ�மதிக்கிற�.

தண�க்ைக
எதிர ப � 

நிரந்தர �கவ�கள் அல்ல� ெவள�ப்�றமாக கவன�க்கக்��ய தர� சங்கிலிய�ல் 
ேசமிக்கப்படாததால், �கவ� அல்ல� ெதாைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ப�வர்த்தைனகைள 
தண�க்ைக ெசய்ய ��யா�.

ைமயப்ப�த்த 
ல் எதிர்ப்�

சாதாரண வ �ட்� கண�ன�கள�ல், AMD மற்�ம் இன்ெடல் இ�ந்� சி.ப�.�.க்கள் பயன்ப�த்தி, 
AMD மற்�ம் Nvidia இ�ந்� GPUs இைணந்� - சிறிய அளவ�லான �ரங்கத் 
ெதாழிலாளர்க�க்கான ஆ�களத்ைத சமன் ெசய்தல்.

ஒ�ங்��ைற 
இணக்கத்தன்ைம

பயனர்கள் ப�ளாக்ெசய�ன் ேநர�யாக ெதாடர்� - எந்த காவலில் இைடத்தரகர் அல்ல� 
�ன்றாம் தரப்� நம்பகமான க� ேதைவ.

எள�வரல்
எவ�ம் ஒ� சாதாரண வ �ட்� கண�ன�ய�ல், அல்ல� (வ�ைரவ�ல்) ஒ� ெமாைபல் 
சாதனத்தில் �ரங்கம் - வள�ம் ெபா�ளாதாரங்கள�ல் வங்கியற்ற பயனர்க�க்� 
மகத்தான சாத்தியம்.

இல்ைல

ICO

இல்ைல
�ன்ைமன்

இல்ைல

VC’s

இல்ைல
நி�வனம்நி வனம்

Epic Cash ேஹாவ� இணக்கமான�, கி�ப்ேடா 
ேரட்�ங் க�ன்சிலால் "1" மதிப்ெபண்ைண 
அைடய வ�ைவமக்கப்பட்�ள்ள�. 

Epic Cash 100% ேைவல ஆதாரம், எந்த 
சிறப்� க�க்கள் இல்லாமல், ைமன் 
உள்ள�.

ஸ்கார்சிட்�
ேம 2028 க்�ள் �தற் இன் வ�நிேயாகத்�டன் ெபா�ந்�ம் வைகய�ல் ��தப்ப�த்தப்பட்ட 
உமிழ்� அட்டவைண�டன் அதிகபட்ச மாக 21 ப�ஓடப�ள்� ைமன் ெசய்யப்பட்ட 
நாணயங்கள்.  



EPIC மதிப்� ஒ� கி�ப்ேடாகிராஃப�க் 
ஸ்ேடார் ெசயல்ப�கிற� ேபா�, அதன் 
ேஜா� நிைலயான நாணயம், EUSD, 
ப�மாற்றம் ஒ� ஊடக மாக 
ெசயல்ப�கிற�.

ECR ேடாக்கன் Epicenter �ற்�ச்�ழல் 
நிர்வாகத்திற்� வழங்�கிற� மற்�ம் EUSD 
ப�மாற்ற வ�கிதத்திற்� ஒ� 
ப�ன்நி�த்தத்ைத வழங்�கிற�.

2

$10tr 

அ�ப்ைப
ட பணம்$64tr

வங்கி பணம்$92tr

வழித்ேதான்றல்கள்$4qr

EPIC

EUSD

மதிப்� ேசமிப்பக

ெசலாவண� ஊடகம்

கணக்கின் அல�
EUSDEPIC

EXCHANGE RATE

பத்திரங்கள், 
ஈக்வ�ட்�கள், �யல் 
எஸ்ேடட், காப்ப��

1 EUSD = $1 மதிப்� Epic Cash

EUSD ஒ� ERC20 ேடாக்கன் ஆ�ம், இ� எத்�ரம் ப�ளாக்ெசய�ன் ஸ்மார்ட் 

ஒப்பந்தங்கள் �லம் ெசயல்ப�த்தப்ப�கிற�. ஒ� EUSD ைவத்தி�ப்பவர் எப்ேபா�ம் 

தற்ேபாைதய அச்� ெபா�ட்ப�த்தாமல், EPIC $1 மதிப்� உத்தரவாதம்.

EPIC / ECR / EUSD �க்கிய, DeFi பயன்பா�கள் எள�தாக ேமல் அ�க்�கள் உள்ளன. 
பல ஏற்கனேவ வளர்ச்சிய�ல் உள்ளன, வரவ��க்�ம் காலாண்�க�க்� பல 

ெவள�ய��கள் திட்டமிடப்பட்�ள்ளன. 

Epic Epicenter தகவல் V1.4

எப�ெசன்டர் ஈக்வ�ட்� கார்ப், ஒ� தன�யார் ைவத்தி�க்�ம், இலாப 
ேநாக்கற்ற அைமப்�, இ� பங்�தாரர்க�டன் ஒற்�ைமயாக �லதனம் 
மற்�ம் பணப்�ழக்கம் �லம் EUSD / USD மாற்றத்ைத எள�தாக்�கிற�.

Epicenter 3 உ�வாக்கக்��ய ��கைளக் ெகாண்�ள்ள�:

மதிப்� ஒ� கைட �ற்�ச்�ழல் 
பயன்பாட்� 
ஆ�ைக  

அல்கா�த�தியாக 
அெம�க்க டால�க்� 

ெமன்ைமயான-
ெபக்ெசய்யப்பட்ட�

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble 

நாணயம்

2. ECR
ERC20 ேடாக்கன்

3. EUSD
ERC20 ேடாக்கன்

வளர்த்தி:
�திய dApp ெசாத்�க்கள் 
DeFi பயன்பா� மற்�ம் 

பயனர்கைள ஓட்ட 
ுவதற்காக ெவள�ய�ட 
திட்டமிடப்பட்�ள்ளன

EUSDECREPIC

எக்ஸ்ட�ன் ப�ரமிட்

ெபா
ன்




