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ቢትኮይን በመጀመሪያ እንደ ልውውጥ መካከለኛ ሆኖ የታሰበ ነበር ፣ ግን እንደ እሴት ማከማቻ 

ብቻ ሆኖ ወደ ዲጂታል ወርቅ ተለውጧል።

እምቅ አሁንም ጥቅም ላይ ሊውል ከሚችል የልውውጥ መካከለኛ ጋር ለተዋሃደ የምስጢራዊ 

መረጃ መደብር አለ ፣ ግን እስከዚያ ድረስ እምቅ ሙሉ በሙሉ አልተገኘም።

EPIC ለቅርብ ጊዜዎቹ ቴክኖሎጂዎች የዘመነው 

የመጀመሪያው የ Bitcoin ስታንዳርድ አዲስ 

የሶፍትዌር ትግበራ ነው።

በ EPIC ዝገት ላይ የተመሠረተ ሚምብልዌምብል 

ብሎክቼን የጅምላ ጉዲፈቻን ለማሳደግ አስፈላጊ 

በሚሆኑት በሁሉም ባህሪዎች ውስጥ ማሻሻያዎችን 

ያጠቃልላል

ፈንገስነት
ምንም የተበከሉ ሳንቲሞች የሉም - ፕሮቶኮል -ደረጃን ፣ አስገዳጅ CoinJoin ን የሚያሳይ ፣ ሳንቲሞች በሄዱ 

ቁጥር የባለቤትነት ታሪክን እንደገና ማቀናበር።

ሚዛናዊነት ቀላል ፣ ፈጣን ፣ ሞባይል-ተወላጅ ፕሮቶኮል በዋናነት የ Layer 1 ልኬት ሞዴልን ይፈቅዳል።

የሳንሱር መቋቋም
ቋሚ አድራሻዎች ወይም በውጪ የሚስተዋሉ መረጃዎች በሰንሰሉ ውስጥ ስለማይቀመጡ በአድራሻ ወይም መጠን 

መሠረት ግብይቶች ሳንሱር ሊሆኑ አይችሉም።

ሴንትራላይዜሽን መቋቋም
ከተለመዱ የቤት ኮምፒተሮች ላይ የማዕድን ማውጫዎችን ፣ ከኤምዲኤም እና ከአይቲፒ ሲፒዩዎችን ፣ ከጂፒዲዎች 

ከኤኤምዲ እና ከኒቪዲያ ጋር በመጠቀም-ለአነስተኛ ማዕድን ቆፋሪዎች የመጫወቻ ሜዳውን ደረጃ መስጠት።

የ REGULATORY
ተኳሃኝነት 

ተጠቃሚዎች በቀጥታ ከ blockchain ጋር መስተጋብር ይፈጥራሉ - የአሳዳጊ መካከለኛ ወይም የሶስተኛ ወገን 

የታመነ መስቀለኛ መንገድ አያስፈልግም።

ተደራሽነት
ማንኛውም ሰው በተራ የቤት ኮምፒተር ላይ ወይም ሌላው ቀርቶ (በቅርቡ) በተንቀሳቃሽ መሣሪያ ላይ ማዕድን 

ማውጣት ይችላል - በማደግ ላይ ባሉ ኢኮኖሚዎች ውስጥ ላልተያዙ ተጠቃሚዎች ትልቅ አቅም።

አይ
ICO

አይ
ይለፉ

አይ
VC’s

አይ
ኩባንያ

Epic Cash በ Crypto ደረጃ አሰጣጥ ምክር ቤት የ “1” 

ውጤት ለማግኘት የተነደፈ Howey ታዛዥ ነው።

Epic Cash ልዩ መስቀሎች ሳይኖሩት 100% የሥራ-

ማረጋገጫ ማዕድን ነው።

ርህራሄ
እስከ ግንቦት 2028 ድረስ የ BTC አቅርቦትን ለማዛመድ በተፋጠነ የልቀት መርሃ ግብር የ 21 PoW 

የማዕድን ሳንቲሞች ከፍተኛ አቅርቦት።



ቢሆንም አንድ እሴት አሰዋወር ሱቅ, በውስጡ 

የተጣመሩ stablecoin, EUSD, ልውውጥ አንድ 

መካከለኛ ሆኖ ተግባራት እንደ Epic ተግባራት.

የ ECR ማስመሰያ ለ Epicenter ሥነ ምህዳር 

አስተዳደርን ይሰጣል እና ለ EUSD የምንዛሬ ተመን 

የጀርባ ማቆሚያ ይሰጣል።

2

ወርቅ$10tr

የመሠረት 

ገንዘብ

$64tr

የባንክ ገንዘብ$92tr

ተዋጽኦዎች$4qr

EPIC

EUSD

የዋጋ መደብር

የልውውጥ መካከለኛ

የመለያ ክፍል
EUSDEPIC

የምንዛሬ ዋጋ

ቦንዶች ፣ አክሲዮኖች ፣ ሪል እስቴት 

፣ መድን - የሂሳብ ክፍል

1 EUSD = $1  Epic Cash ዋጋ

EUSD በኤቴሬም እገዳ ላይ በዘመናዊ ኮንትራቶች የተተገበረ የ ERC20 ማስመሰያ ነው። የአሁኑ ህትመት ምንም ይሁን ምን 

የ EUSD መያዣ ሁል ጊዜ $1 ዋጋ ያለው EPIC ዋስትና ይሰጠዋል።

በ EPIC / ECR / EUSD እንደ ዋናው ፣ የ DeFi ትግበራዎች በቀላሉ ከላይ ተደራርበዋል። ለሚቀጥሉት ሩቦች በርካታ 

ልቀቶች የታቀዱ ብዙዎች ቀድሞውኑ እየተገነቡ ናቸው።

Epic Epicenter መረጃ v1.4

Epicenter Equity ኮርፖሬሽን ፣ በግል ተይዞ ፣ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት ፣ ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር 

የ EUSD/USD ልወጣን የሚያመቻች።

Epicenter 3 የተዋሃዱ ክፍሎችን ያቀፈ ነው-

ዋጋ ያለው መደብር የስነ -ምህዳር መገልገያ 

አስተዳደር

በአልጎሪዝም ስልታዊ 

በሆነ መልኩ ወደ 

የአሜሪካ ዶላር

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble ሳንቲም

2. ECR
ERC20 token

3. EUSD
ERC20 token

እድገት:
የ DeFi መገልገያዎችን እና 

ተጠቃሚዎችን ለማሽከርከር 

ለመልቀቅ የታቀዱ አዲስ የ 

dApp ንብረቶች

EUSDECREPIC

የውጭው ፒራሚድ




