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Giriş

İNSANLAR İÇİN
Bitcoin

Genel olarak kripto para birimleri ve özellikle Bitcoin 

(BTC), bir değer deposunu korumak söz konusu 

olduğunda büyük ölçüde başarılı olduğunu kanıtlamıştır.

Dolar fiyatındaki tüm oynaklığa rağmen, genel gidişat 

oldukça açık. Daha fazla insan fiat para birimlerinde var 

olan enflasyonist tehdidi fark ettikçe bu eğilimin devam 

etmesini bekliyoruz.

Bununla birlikte, bir değer deposu olarak büyük olsa da, 

BTC, bir değişimaracı olarak hareket etme konusunda 

Gresham Yasası'na kurban gitmiş gibi görünüyor - günlük 

işlemlerde kullanılamayacak kadar değerli. Bunun yerine, 

spekülatif bir yatırım veya uzun vadeli tasarruf olarak 

tutulan dijital altına dönüştü. Parasal hızı anlaşılır bir şekilde

düşüktür.

Epicenter ekosisteminin başlangıç öncülü, "İnsanlar için 

Bitcoin" sağlamanın gerçek bir değeri olduğuydu: yani, 

Bitcoin modelinden başlayan, ancak günlük işlemler için 

küçük ölçekli kullanıcılara hitap edecek şekilde optimize 

edilmiş, blok zinciri tabanlı bir ekonomik ekosistem.

Çok çeşit l i  algoritma geliştirmeleri yapıldı

düşük maliyet l i , güvenli, eşler arası işlemlere izin 

vermek için açık kaynaklı yazılıma dahil edilmiştir.

merkezi olmayan bir ağ üzerinden f iat eşdeğeri.
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genel bakış

Epicenter ekosistemi, merkezi 

olmayan finansın gerektirdiği 

sağlam parasal platformu sağlar. 

Bu çerçevede, herkes, her yerde, 

dakikalar içinde güvenli, 

ölçeklenebilir, küresel olarak 

erişilebilir finansal hizmetler 

oluşturabilir. Epicenter, bu tür 

uygulamaların hem üreticileri hem 

de tüketicileri için giriş engellerini 

önemli ölçüde azaltır.

"Birleştirilebilirlik", merkez sahne 

alan ve iyi bir nedenle nispeten yeni 

bir terimdir. Bileşenler modüler ve 

yeniden kullanılabilir olduğunda, 

kayıt süreçlerindeki sürtüşmelerden 

ve taraflar arasında süregelen bir 

bağlantıyı sürdürme ihtiyacından 

uzak olduğunda, yenilikçiler müşteri 

ihtiyaçlarını  düşük riskle  çözmek 

için yeni yollar deneyebilir.

Dünya çapında akıllı telefonları olan 

ve yine de temel finansal hizmetlere 

erişimi olmayan 1,7 milyar insan var. 

Tüm bu bireyler, Epicenter 

ekosisteminden yararlanabilen DeFi 

uygulamalarından hemen 

yararlanabilir.

Güvenlik, ölçeklenebilirlik ve ademi 

merkeziyetçilik — artık sadece iki 

tane ile yetinmek gerekli değil.

EPIC/ECR/EUSD gizli, birleştirilebilir, 

birlikte çalışabilir dijital varlıkların 

Epicenter üçlüsü, birden fazla 

bağımsız blok zincirinin  güçlü 

yanlarını tek bir sağlam dokuda bir 

araya getirerek, dünyanın finansal 

etkileşimlerini velayet, merkezileştirme,

sansür, izinsizlik veya güvensizlikten

ödün vermeden zincirleme hareket

ettiriyor.

MERKEZ ÜSSÜ 
EKOSİSTEM



Merkez Üssü Ekosistemi

Birleştirilebilir Bileşenler
ECR

ECR, Epicenter ekosisteminin yönetim 

tokenidir.

Maker Protokolü altındaki MKR tokeni 

gibi, ECR tokeni de Epicenter 

kriptodolar EUSD'nin değerini 

korumada etkilidir. ECR tokeni 

sahipleri, sistemi yöneten politikaları 

ve parametreleri belirlemeye gelince, 

oy haklarına (token başına bir oy) 

sahip oldukları için Epicenter 

ekosisteminin mütevellileridir. ECR 

sahipleri oyunda kaplamaya sahiptir: 

sistem sorunsuz çalıştığında kar elde 

etmeyi bekleyebilirler, ancak aynı 

zamanda EUSD tokeninin saldırıya 

uğraması riskini de üstlenirler. ECR 

tokeni, EUSD yumuşak sabitleyiciyi 

korumak için gerektiği kadar 

seyreltilir.

Bir kullanıcının Epic Cash hesabı, 

tasarrufları olarak kabul edilebilirse -

dijital altınları - o zaman EUSD, dolar 

cinsinden harcamalar için bir çek 

hesabı olarak kabul edilebilir. Aynı 

şekilde, ECR'nin bu  parasal evren 

için Federal Rezerv'in rolünü 

doldurduğu düşünülebilir - stabilize 

eder.

para birimi (EUSD) ve ECR 

sahipleri üstlendikleri risk için 

senyoraj ve diğer tazminatları 

alırlar. ECR, hem riski hem de

getirisi ile bir yatırıma eşdeğerdir, 

ancak oy haklarıyla (sistemi 

yöneten parametreleri seçerek) 

ECR sahipleri kendi başarıları 

üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 

olabilir. Sistemin istikrarını 

korumak için güçlü bir şekilde teşvik

edilirler ve başarılı oldukları ölçüde

ödüllendirilirler.

ECR tokeninin SEC düzenleyici 

yapısına girmediğini unutmayın: 

Howey Testi tarafından

tanımlandığı gibi bir "güvenlik"  

değildir, çünkü karları yalnızca 

başkalarının çabalarından elde 

edilmez. Aksine, ECR sahipleri, 

tüm sistem parametreleri için

goldilocks seviyelerini seçerek 

belirtecin karlılığına doğrudan 

dahil olurlar - çok sıcak ve çok

Soğuk değil ... ve teşvikler, ECR  

sahiplerinin Merkez Üssü

yönetimine katılmadıkça gerçekten 

kar etmeyecekleri şekilde 

yapılandırılmıştır.

Kullanıcı EPIC teminatını yatırır. …veECRtokenlerini yatırır …bir EUSD kredi limitinin  
kilidini açmak için
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Merkez Üssü Ekosistemi

Birleştirilebilir Bileşenler

EPIC

EPIC, orijinal Bitcoin Standardının en 

son teknolojilere güncellenen yeni bir 

yazılım uygulamasıdır. EPIC'in Rust 

tabanlı Mimblewimble blok zinciri, 

kitlesel kabulü teşvik etmek için gerekli 

olan tüm özelliklerde iyileştirmeler 

içerir..

Epic Cash, Kripto Derecelendirme 

Konseyi tarafından "1" puanı almak 

için tasarlanmış Howey uyumludur. 

Epic Cash, özel düğümleri 

olmayan% 100 işkanıtı  

madenciliğidir.

Arzda sert bir sınırla, BTC gibi

Epic Cash'in de bir değer deposu

olarak işlev görmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, bir değişim aracı

olarak, hem Epic Cash hem de

BTC'nin ciddi bir sorunu var: f iat  

cinsinden ölçülen değerleri 

çılgınca dalgalanıyor.

EUSD

Dolar cinsinden maliyet yapısına 

sahip herhangi bir işletme, 

ödemede bir kripto para birimini 

kabul ederse, döviz kuru risk ini  

yutmak zorunda kalacaktır.

Mevcut döviz kuru oynaklığı

seviyesiyle, bu genellikle kripto

para bir imlerini f iat dünyas ında iş  

yapmak için uygun hale getirmez.

Bu, Epicenter şemsiyesi Q1 2022 

altında başlatılacak olan EUSD kripto 

dolarının tüm işlevidir: bir EUSD 

belirteci her zaman ve anında 1 $ 

değerinde Epic Cash için kullanılabilir. 

EUSD çok zincirlidir ve sonunda DAI, 

Solana, Kadena, Avalanche ve daha 

fazlası gibi 31 diğer blok zincirinde 

mevcut olacaktır.

Bir EUSD sahibine, mevcut

baskıdan bağımsız olarak her

zaman 1 $ değerinde EPIC garanti

edilir. Federal Rezerv Notlarından

veya DAI'den farklı olarak, EUSD

faiz tahakkuk etmez.

1EUSD = $1Değerinde EPIC
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Merkez Üssü Ekosistemi

Birleştirilebilir Bileşenler

EONE

RenVM ve Wanchain gibi güvenli 

MPC ağlarından gelen teknolojiyi 

kullanarak EONE tokenize edilmiş 

EPIC kullanarak güvenilir, izinsiz 

bir şekilde Turing'in eksiksiz akıllı 

sözleşme platformlarına erişin.

Yumuşak sabitlenmiş EUSD'nin 

aksine

1 $ değerinde EPIC, EONE 1 EPIC'e 

sabitlenmiştir. Bu şekilde, bağımsız 

piyasa aktörlerinin gerektiğinde 

zincirler arasında likiditeyi proaktif 

olarak hareket ettirmeleri için arbitraj 

fırsatları mevcuttur.

1EONE = 1EPIC
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Akıllı

sözleşmeler

EMPL, bir 

verimle SDR 

değerinde 

kararlı

Elastik besleme 

mekanizması 

çapraz stabilize 

eder

EPICENTER USD:
Şeffaf, uyumlu,

denetlenebilir notlar
EPIC CASH:
Fungible P2P dijital para

P2P ticareti 

merkezi olmayan borsa

Çekirdek olarak EPIC / ECR / EUSD ile, merkezi olmayan finansal 
uygulamalar herkes tarafından oluşturulabilir.

Epicenter protokolleri, bağımsız üreticilerin pazara hızlı bir şekilde girmesini ve 
temel altyapıları hakkında endişelenmeden ölçeklenmesini sağlayan modüler, 
birleştirilebilir ve birlikte çalışabilir bileşenlerdir.

Merkez Üssü Ekosistemi

Birleştirilebilir Bileşenler

bir EONE = 

sabit mandal

olarak 1 EPIC için 

talep üzerine 

kullanılabilir.

EUSD, verim 

olmadan 1 $ 

değerinde 

EPIC'ye

yumuşak bir 

şekilde 

sabitlenmiştir.

Tasarruf
Borç Verme  

ve Yatırım
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ECR Tokeni

Durdurulamaz para

N ed en EPIC durdurulamaz?

Sansüre Direnç, Gizlilik, İzinsizlik

Sansür Direnci

Sansür direnişi, bu bağlamda hiç 

kimsenin müdahale edemeyeceği

anlamına gelir. Ağın kendisi, gerçek

dağıtılmış fikir birliğine dayandığı için 

kapatılamaz; bu, yazılımın bir

kopyası bir yerde bulunduğu sürece,

ağın bir kesintiden sonra anında

hayata döneceği anlamına gelir.

Gizl i l ik

Gizliliğin sansüre karşı direnişle ne 

ilg isi var? Örneğin BTC'de, ağ  bir

işlemi geçerli olarak kabul

edebilir, ancak bireysel madeni 

paraların kendileri yasadışı / lekeli 

olarak tasarlanabilir ve bu nedenle 

bir karşı taraf veya aracılar 

tarafından engellenebilir / kara

listeye alınabilir.

Hangi madeni paraların temiz ve 

hangilerinin kirli olduğu fikrini 

korumak için ek bir zincir dışısosyal 

fikir birliği katmanı gereklidir. EPIC 

Blockchain protokolü, tüm işlemleri 

belirli madeni paralara karşı ayrımcılık

yapmanın imkansız olduğu şekilde

şifreler.

- hepsi aynıdır.

İzinsizlik

İnsanlar bir ağı kullanmak için izne 

ihtiyaç duyuyorsa, ve bu izin 

gelmiyorsa, sansürün etkili bir 

vektörüdür. EPIC, yalnızca ücretsiz 

açık kaynaklı yazılım kullanan 

bireyler tarafından doğrudan 

işletilmek üzere tasarlanmıştır.

Hizmet koşulları sözleşmeleri, ağ 

erişimini kısıtlamak için 

kullanılamaz.

…asla ele geçirilemez, 

dondurulamaz veya kara 

listeye alınamaz

herkes tarafından.

özgüven TOPLULUK Şeffaflık

EPIC : ECR : EUSD
d u r d u r u l a m a z p a r a d ı r …

kıtlık Rekolte Esneklik
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ECR Tokeni

Güvenli, ölçeklenebilir ve merkezi olmayan

Güvenli

Tam Nakamoto Konsensüsü -% 100 iş 

kanıtı mayınlı, özel düğüm yok.

Güvenliği olduğu gibi korumak için 

teknik, sosyal ve oyun teorik güçlerine 

dayanarak, BTC ağıvar olan en 

güvenli sistemdir. Bu nedenle EPIC'in 

tasarımı yapıyı toptan olarak taşır.

Yapılan tek değişiklik, güvenliği

düşürmek yerine artırıyor, yani:

Freeman İşKan ı t ı

Dünyanın BTC için hesaplama üretme 

yeteneği, uygun donanımı güvence 

altına alma ihtiyacı nedeniyle 

darboğaz ve kapılıdır. Sadece en yeni 

nesil SHA256 ASIC'ler, madeni 

paraları kazanmak için gereken işi 

yapabilir. EPIC'de herhangi bir 

donanım yapacaktır. Bugün, eski bir 

dizüstü bilgisayarı prize takabilir ve 

RandomX sayesinde CPU'sunda 

zamanın %60'ında madencilik yaparak 

7/24 pasif gelir elde edebilirsiniz. Bir 

grafik kartınız varsa, ProgPow'da 

zamanın %38'ini çalıştırabilirsiniz.

Epik madencilik, ağırlıklı olarak, 

yeterince kullanılmayan, aksi halde 

boşta kalan ekipmanlarda uygulanır 

ve bir maliyet merkezini doğrudan 

sonuca katkıda bulunan bir gelir 

üreticisine dönüştürür.

Ekonomik Saldırı Direnci 

(%51 vb.)

Oyun Teorisi - Bitcoin tasarımı, 

rasyonel bir saldırganın daha az para 

kazanmak yerine daha fazla para 

kazanmayı tercih edeceği fikrine 

dayanır, ki bu genellikle böyledir.

EPIC, bunu çeşitli şekillerde bir 

sonraki seviyeye taşıyor. Spesifik 

olarak, heterojen bir algoritma 

tasarımı kullandığından, bir 

saldırganın tek bir algoritmanın 

yalnızca %51'ini değil, hepsini 

başarıyla toplaması gerekir.

Saldırgan, rastgele olduğu için hangi 

algoritmanın gerekli olduğunu 

önceden bilemez. Çok daha fazla 

hareketli parçayı dengelemek 

gerektiğinden, bir saldırının risk/ödül 

oranı savunan lehine çarpıtılır ve 

başarılı bir şekilde saldırmak için aksi 

durumda olacağından çok daha fazla 

kaynak gerekir.

HAYIR

ICO

HAYIR
Girişim 

Sermayesi

HAYIR
ŞİRKET

EUSD: Kararlı Güvenli 

Hareket Et
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ECR: Howey Güvenli

HAYIR

Ön Madencilik

EPIC: Howey Güvenli



ECR Tokeni

Güvenli, ölçeklenebilir ve merkezi olmayan (devamı)

Uzun ve Kısa Vadel i Ekonomik 

Güvenl ik

BTC maksimalizminin savunucuları, 

ASIC donanımına yatırılan ve  başka 

bir faydası olmayan önemli batık 

maliyetler sayesinde, bu kilitlenmenin 

bir şekilde insanların madenciliğe 

devam etmelerine, aksi halde 

yapmayacaklarına neden olacağını 

savunuyorlar.  Ancak, inceleme 

üzerine bu argüman kusurlu 

görünüyor. Bunu yapmak için 

kullanılan donanımdan bağımsız 

olarak, rasyonel madenciler, daha 

fazlasını kazanabildiklerinde 

madencilik yapacaklardır.

1 dolardan daha  az  enerji  maliyeti 

için 1 dolarlık madeni para. Bunun 

nedeni, hissedarlar için kâr elde 

etmek amacıyla madencilik işiyle 

uğraşan ticari operatörler olmalarıdır. 

Bunu EPIC madencilerinin doğasıyla 

karşılaştırın: boşta bilgi işlem 

kapasitesine sahip olan ve ağın 

güvenliğini  sağlamaya yardımcı olmak 

için başkalarıyla paylaşmaktan 

çekinmeyen insanlar. Zaten ekipmanı 

kullanmıyorlardı ve kazanılan paralar 

sadece bir bonus. Bu, bir Bitcoin 

pazar yapısı elde etmenin çok daha 

sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir 

yoludur.

Tam zincir sadece 1,6 GB. BTC 

düzeyinde kullanımda bile, veri ayak 

izi ~%90 daha düşüktür - 300+GB'a 

kıyasla 25 GB. Hesaplamayı 

Ethereum, Polkadot, Solana, Kadena 

ve Tezos gibi diğer genel amaçlı akıllı 

sözleşme zincirlerine yüklemenin yanı 

sıra Stellar gibi dağıtılmış defterleri 

dahil ederek, ağesasen sonsuz  

ölçeklenebilirliğe sahiptir..

Merkezi olmayan

Madencilik şu anda CPU, GPU ve  

endüstriyel ASIC'e yayılmış durumda 

ve üretimdeki çoklu algoritma 

modelini kanıtlıyor. Gelecekte, mobil 

cihazlar, AI TPU yongaları, alıcı 

kutuları, USB form faktörlü mini-

ASIC'ler ve daha fazlası, ağın 

güvenliğini sağlamaya ve 

hesaplamayı dağıtmaya yardımcı 

olmak için hizmete sunulabilir..

EPIC 

ZİNCİR 

DOSYASI  

1.6GB

BTC ZİNCİR 

DOSYASI 

300GB

ETH ZİNCİR 

DOSYASI 

7TB

25GB EŞDEĞER VERİME

sahip EPIC

50GB

Ölçeklenebilir
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ECR Tokeni

ECR, EPIC ve EUSD ile nasıl etkileşime girer?

EPIC: Gizli sansüre dayanıklı değer

deposu
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ECR:

Algoritmik 

Merkez Bankası

EUSD

Yumuşak 

uçlu kripto

dolar

Bu sistemin temel taşı, 2019 yılında 

EPIC sembolü altında dijital bir 

değer deposu olarak başlatılan Epic 

Cash coin'dir..

Gerçek dünya işlemlerini yaparken 

EPIC'in dijital değer deposunu 

kullanmak için, Epicenter protokolü 

EUSD adı verilen eşleştirilmişbir 

"kriptodolar" tokeni belirtir.

EUSD'nin ABD dolarına karşı yumuşak

sabitlemesini sürdürmesini sağlamak

için, Epicenter protokolü ayrıca,

ECR kodu altında işlem yapmak için  

üçüncü bir  token - sistem için

"yönetim tokeni" - belirtir. EUSD'ye

benzer şekilde, ECR halka açık

Ethereum blok zincirinde işlem görür.



Epicenter Equity Corp  
20%

ECAP  
20%

Ai rgrabs  
10%

Staking
10%

Operatör le  

r 10%
Katkıda Bulunanlar 

10%

Protokol enflasyonu yararlanıcıları

EPIC Sahipleri  
10.8M

Epicenter Equity  
Corp
5.0M

Epicenter DAO
3.8M

Katkıda Bulunanlar 

3.1M

Organi zas yo n lar

0.2M

Ai rGrab  
0.4M

Dan ışm an  

0.2M

İlk 25M yararlanıcı

Kurumsal Destekçiler
0.2M

Açık arttırma 
1.3M

ECR Tokeni

ECR emisyonları

25M

2021

88M

15 Yıl

2036
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İlk destek

İlk Ethereum iki katman ağı

ECR Tokeni

Ağlar
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Daha fazla bilgi 

edinin... ECR ve EUSD, Epicenter DAO tarafından ortaya konan 

ücretsiz açık kaynaklı yazılım standartlarıdır..

Epicenter Web 

Sitesinde daha 

fazla bilgi edinin

https://epicenter.epic.tech

Telegram'da Epicenter 

ekibiyle sohbet edin

https://t.me/EpicCash
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