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Dzisiaj Epicenter Labs wprowadza E3, trzecią iterację EPIC Blockchain Protocol. Wydanie
zawiera kluczowe ulepszenia funkcji, które umożliwiają konstruktorom dApp wprowadzanie
innowacji jak nigdy dotąd.

W skrócie
Czysto peer-to-peer wersja elektronicznej gotówki umożliwia wysyłanie płatności online
bezpośrednio od jednej strony do drugiej bez przechodzenia przez instytucję finansową.
Zgodnie ze standardową polityką pieniężną Bitcoin wynoszącą 21 milionów monet wraz z
najdłuższą regułą łańcucha i Proof-Of-Work, EPIC ulepsza oryginalny projekt i rozwiązuje
kluczowe problemy, które obecnie powstrzymują masową adopcję. Poufność warstwy

podstawowej chroni użytkowników przed odwetem, zapobiega skażeniu monet i zapewnia
odporność na cenzurę, centralizację, konfiskatę i nadzór. Stworzyliśmy praktyczny
zdecentralizowany system płatności, który jest pozbawiony konieczności zaufania operatorom,
niezmienny i maksymalnie kompatybilny z istniejącymi i przyszłymi przepisami.

Cele projektowe
Pozostanie wiernym idei Bitcoina
Zachowanie naszych wartości
●

Odporność na cenzurę

●

Odporność na centralizację

●

Zabezpieczenie przed konfiskatą

●

Wiarygodna podstawa neutralności

●

Bez ograniczeń

●

Zgodność z przepisami

●

Zabezpieczenie przed zewnętrzną kontrolą

●

Minimalizacja zaufania

Dostępność
●

Pełne węzły EPIC znajdują się w ponad 160 krajach.

●

Niezbędne oprogramowanie (Github | | App Store Sklep Play) jest
dostępny na całym świecie.

●

Transakcje mogą być wysyłane przez I2P & Tor.

●

Szczupła, lekka, szybka architektura dobrze dostosowana do urządzeń
mobilnych i o niskim poborze mocy.

Anonimowość i prywatność
Wszystkie transakcje w EPIC są w pełni poufne, z niewykrywalnymi kwotami i uczestnikami.
Wcześniejsze podejścia, takie jak CryptoNote in Monero, pozostawiają ślady w łańcuchu
bloków, które sprawiają, że poszczególne transakcje są podatne na późniejszą
deanonimizację. Transakcje EPIC oferują pełną prywatność, dziś i jutro.

Poufność
W BTC kluczowe szczegóły dotyczące wszystkich transakcji są dostępne do otwartej
inspekcji na blockchainie. Lokalizacja, adres i kwota są niezaszyfrowane i widoczne
dla wszystkich i różnych, na zawsze. EPIC nie ujawnia ani adresu, ani kwoty, ani
położenia geograficznego stron transakcji.

Audytowalność publiczna i indywidualna anonimowość
∞ W księdze publicznej można zobaczyć, że transakcje miały miejsce dzięki obecności
ich pozostałości kryptograficznych - jądra - w każdym bloku.
∞ Jednak tylko nadawca i odbiorca są w stanie ustalić jakiekolwiek szczegóły
dotyczące transakcji poza samym faktem, że do niej doszło.
∞ Dowody płatności oferują możliwość umożliwienia audytowalności
transakcji przez stronę trzecią.
∞ Dla użytkowników, którzy preferują nieograniczoną inwigilację swoich
indywidualnych transakcji, będzie dostępna opcja użycia "opakowanych tokenów
EPIC", takich jak EONE na Wanchain lub EPIC na Vite / Stellar / Binance Smart Chain
od operatorów zewnętrznych.

CoinJoin
Podobnie jak w przypadku jajka,
których raz rozbite nie można
indywidualnie zrekonstruować, wszystkie
transakcje EPIC są agregowane
automatycznie po każdym bloku.

Cut-Through
Agregacja przekrojowa eliminuje niepotrzebne pośrednie elementy danych,
odzwierciedlając jedynie ostateczną zmianę stanu. Jeśli Alicja wyśle do Boba, który wyśle do
Carol, blockchain zarejestruje zmianę stanu netto: Alice->Carol i dane Boba nie mogą być
przechowywane. To nie tylko oszczędza miejsce, ale także zwiększa prywatność.

Dandelion++
Dandelion++ to lekkie i proste rozwiązanie
warstwy sieciowej z formalnie gwarantowaną
anonimowością. Transakcja pochodząca z
Ontario (faza macierzysta) może ostatecznie
wylądować (faza puchu) w Canberze.
Dandelion++ zapobiega fizycznym atakom
Bitcoin przez użytkowników.

I2P
I2P jest alternatywnym kanałem dla regionów, w których Tor jest niedostępny. Od E2
transakcje EPIC są dostępne za pośrednictwem I2P.

Zobowiązania Pedersen
Zobowiązania Pedersena są rodzajem kryptograficznego prymitywu, który pozwala
użytkownikowi zatwierdzić wybraną wartość (lub wybraną instrukcję), jednocześnie
ukrywając ją przed innymi, z możliwością późniejszego ujawnienia zadeklarowanej
wartości.

Bardziej szczegółowe wyjaśnienia Zobowiązania Pedersena można znaleźć tutaj.

Podpisy Schnorr
Podobnie jak w Taproot, podpisy Schnorra zapewniają agregację kluczy, która zwiększa
wydajność procesów obliczeniowych. W przeciwieństwie do Bitcoin Core, Schnorr jest
domyślnie stosowany do wszystkich transakcji, a nie tylko do podzbioru.
Kryptograficzny schemat Schnorra dla podpisów cyfrowych został zaprojektowany przez
Clausa-Petera Schnorra i zastępuje interakcję za pomocą kryptograficznej funkcji skrótu.
Pozwala to na złożone transakcje i znacznie zwiększa prywatność użytkowników.

Tor
Sieć Tor jest bezpiecznym, zaszyfrowanym
protokołem, który może zapewnić prywatność
danych i komunikacji w sieci.
System wykorzystuje serię
warstwowych węzłów do ukrywania adresów IP,
danych online i historii przeglądania.
E3 daje możliwość wykonywania transakcji przez Tor bezpośrednio z portfela CLI,
poprawiając odporność na inwigilację.

zkPoK
Kluczową cechą Zero-Knowledge Proof of Knowledge jest to, że obie strony mogą
zweryfikować prawdziwość informacji, pozostając nieświadomymi treści udowodnionych
informacji.
Podstawowa zasada jest po prostu wyjaśniona: jeśli Alicja ma jakieś tajne informacje, takie
jak kombinacja, aby otworzyć sejf, a Bob ma sprawdzić, czy ma te informacje bez
samodzielnego uzyskania informacji, Alicja otworzy sejf, nie pozwalając Bobowi zobaczyć
kombinacji, a następnie zamknie go ponownie.

Audytowalność
Potwierdzenie płatności
Potwierdzenia płatności umożliwiają płatnikom wymaganie od odbiorców udowodnienia
otrzymania środków w ramach procesu transakcji. Płatnicy mogą następnie użyć tych
"dowodów" do rozwiązania sporów dotyczących płatności i udowodnienia, że wysłali
środki do właściwego odbiorcy.

Odporność na cenzurę
Prawdziwy rozproszony konsensus Nakamoto: 100% dowód pracy, brak specjalnych
węzłów, najdłuższa reguła łańcucha
Może wysyłać transakcje offline z zimnego portfela do zimnego portfela za pomocą
metody przesyłania plików.

Czym jest Odporność na cenzurę?
1. Nie można zamknąć samej sieci
2. Nie można wyłączyć żadnej aktywności poszczególnych użytkowników w sieci
Jak EPIC broni użytkowników przed cenzurą - porównanie z Bitcoin Core

Areszt

Powiernik: Użytkownicy BTC w
przeważającej mierze zezwalają stronom
trzecim na przechowywanie swoich
aktywów. Jeśli coś stanie się z
powiernikiem, aktywa mogą zostać
naruszone.

Użytkownicy EPIC zazwyczaj przechowują
własne monety lokalnie

Prawne uwikłania
Ex Post Facto - : Stosowane z mocą
wsteczną zmieniające się przepisy
wykorzystują dane blockchain do
kryminalizacji wcześniej legalnych działań.
Działania podjęte dzisiaj mogą powrócić do
prześladowań kilkadziesiąt lat później.

W łańcuchu bloków nie pozostały żadne trwałe
ślady, z wyjątkiem pozostałości
kryptograficznych, które nie ujawniają żadnych
informacji o transakcjach lub ich stronach.

UTXO Lawsuits - : Poszczególne adresy
mogą być wymieniane w działaniach
prawnych, dając początek przemysłowi z
Wyoming, aby spróbować chronić się przed
tym za pomocą "okresu płukania".

Jest to całkowicie niepotrzebne w EPIC,
ponieważ wszystkie monety są zamienne i
wymienne.

Sieć
Dostęp do Internetu Dostęp do
połączenia internetowego jest
wymagany do podpisania transakcji
Ruch Bitcoin Core może być zablokowany i
geofenced.

Transakcje mogą być podpisywane w trybie
offline
Użytkownicy EPIC nie mogą być ograniczeni
na podstawie ich lokalizacji, ponieważ mogą
wysyłać transakcje przez Tor & I2P

Odwet poza łańcuchem
Konfiskaty kont bankowych - Kanadyjczycy,
którzy przekazali darowiznę kierowcom
ciężarówek za pomocą BTC, stracili dostęp
do swoich kont bankowych.

Pool

EPIC chroni przed tym użytkowników,
ponieważ adresy i kwoty transakcji są
niewidoczne dla stron zewnętrznych.

Poole wydobywcze BTC są w stanie filtrować
transakcje na podstawie adresu.

Jest to niemożliwe w EPIC

Skażone monety
Sankcji
Lista OFAC SDN zawiera określone adresy.
Każdy, kto dokonuje transakcji z tymi
adresami, jest narażony na kontakt.

EPIC nie ma adresów. Wszystkie transakcje są
bezpośrednio w systemie portfel-portfel.

Portfele mikserów
Wszystkie monety EPIC są zamienne,
Binance blokuje transakcje do portfeli
eliminując zjawisko skażonych monet u źródła.
mikserskich, takich jak Samourai i Wasabi.
Użytkownicy z TradeOgre odkrywają, że ich
depozyty BTC są odrzucane podczas wpłat na
scentralizowane giełdy, takie jak Bitbuy.

Odporność na centralizację
Struktura zarządzania Meta-DAO
Zarządzanie DAO jest wyraźnie lepsze niż ład korporacyjny dla sieci opartych na blockchain.
SAME DAO mogą stać się spornymi punktami polityki, szczególnie jeśli chodzi o pieniądze
(lub nawet wektory ataku), dlatego zaprojektowaliśmy ECR jako Meta-DAO lub "DAO of
DAO".

Setki współpracowników * setki grup czatu = rozproszona siła. Inicjatywy oddolne pojawiają
się organicznie, co skutkuje adaptacyjną strukturą komórkową.

Minimalna hierarchia formalna
Odporność na centralizację to coś więcej niż tylko slogan, to sposób na życie.

Brak korporacji
Startupy Blockchain z dziesiątkami lub setkami pracowników najemnych naturalnie
najpierw dbają o własne interesy, co prowadzi do potencjalnej niezgodności z innymi
interesariuszami. EPIC, jako czysty protokół, stawia wszystkich na równych prawach.

Bez premine
Kiedy insiderzy i wczesne wieloryby dominują w sieci, może to prowadzić do problemów z
zarządzaniem, jak widać w hard forku Ethereum.

Zabezpieczenie przed konfiskatą
Bezadresowa konstrukcja
Darczyńcy w Kanadzie odkryli niedawno, że wysyłanie monet inwigilacyjnych o wartości 50
USD na łańcuch może prowadzić do konsekwencji poza łańcuchem, takich jak zajęcie kont
bankowych, a nawet aktywów fizycznych.

Transakcje poufne
Wścibscy sąsiedzi i tyrańskie reżimy nie mogą monitorować sald portfeli pod kątem
aktywności. EPIC sprawia, że kryptowaluta jest bezpieczna w użyciu dla wszystkich.

Dandelion++
Monety nadzoru, takie jak Bitcoin Core, narażają swoich użytkowników na ryzyko,
ujawniając adres IP podczas dokonywania transakcji. Dandelion++ pozwala użytkownikom
zachować bezpieczeństwo, nie przeciekając ich lokalizacji.

Zaprojektowany do pełnej ochrony
Użytkownicy w Korei, których rząd uważał za winnych podatki, znaleźli swoje portfele
wyczerpane. Użytkownicy EPIC zazwyczaj utrzymują kontrolę nad własnymi kluczami, co
chroni przed arbitralnym zajęciem.

Decentralizacja
Pełne węzły

4 kopalnie
●

51pool.online

●

Epicmine.org

●

Fastepic.eu

●

Icemining.ca

Koncentracja kopalni
Na pierwszy rzut oka >51% udział hashrate pochodzący z Icemining.ca jest
niepokojący, jednak ta pojedyncza statystyka nie mówi całej historii:
●

Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) wymaga od atakującego
dowodzenia 51% wszystkich 3 algorytmów.

●

26% wydobywa poza pulą, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku
ataku.

Dla sieci, która ma zaledwie 2 lata, posiadanie już 4 organicznie utworzonych pul
napędzanych popytem rynkowym jest niezwykłe. Wierzymy, że aby wesprzeć naszą wizję
miliardów pełnych węzłów, z których większość wydobywa, będziemy potrzebować
dziesiątek tysięcy pul, aby uniknąć zbytniej centralizacji. W tym celu od 2019 r.
zainwestowaliśmy znaczne zasoby badawczo-rozwojowe w tę kwestię, aby usunąć
podstawowe wąskie gardła, które obecnie uniemożliwiają ludziom łatwe rozkręcanie
własnych kopalni.

Przyszłe wysiłki na rzecz decentralizacji na poziomie kopalni
●

Dalsze zachęcanie przedsiębiorców i górników na dużą skalę do prowadzenia
własnych kopalni

●

Oprogramowanie kopalni DIY FOSS dostępne na Github

●

Powiązanie kopalni PoW ze stakowaniem i innymi rodzajami węzłów w całym
ekosystemie Epicenter

Przyjazność dla programistów
API
Interfejs API v3 do komunikacji w aplikacji Wallet (NOWOŚĆ)
Ulepszenia użyteczności interfejsu API

Ulepszenie dokumentacji
E3 ulepsza naszą istniejącą bibliotekę dokumentacji, co umożliwia konstruktorom szybsze
wejście na rynek.

Łatwość użycia
Transakcje do anulowania
W przeciwieństwie do kryptowalut opartych na adresach kluczy publicznych, nie można
stracić monet w Mimblewimble. Transakcje wysłane przez pomyłkę mogą zostać
anulowane, jeśli nie zostały jeszcze sfinalizowane.

Porty
W E2 konieczne było otwarcie portów routera, aby wysłać transakcję. E3 integruje Tor,
dzięki czemu nie jest to już konieczne.

Górnictwo
Zainwestowano znaczne środki w uczynienie górnictwa bardziej dostępnym i łatwiejszym.
Konkretne przykłady to Easy-Miner 2.0 firmy Blacktygr i autokonfiguracja przez
Epicmine.org

Opcje transakcji
Tor
Integracja z Tor ułatwia interaktywne transakcje bez konieczności otwierania portów
routera lub ujawniania adresu https. W rezultacie poprawia się anonimowość.

EpicPay.me
EpicPay.me pozwala na asynchroniczną nieinteraktywną obsługę wiadomości w celu
rozwiązania dla transakcji nieinteraktywnych, choć w sposób scentralizowany. Przyszłe
wersje tej usługi jeszcze bardziej zdecentralizują i utwardzą infrastrukturę.

Interfejs użytkownika
Konsola i wyjście pliku
#18 Podział danych wyjściowych i czyszczenia plików i konsoli

TUI: Interfejs użytkownika terminala
#13 Interfejs użytkownika terminala: Listy można przewijać
#14 Interfejs użytkownika terminala: Wprowadzenie widoku dziennika
#15 Interfejs użytkownika terminala: Ogólne ulepszenia stabilności i użyteczności

Bezpieczeństwo ekonomiczne
Konkurencyjna struktura kosztów
Ekosystem Bitcoin Core wymagał ponad 10 miliardów dolarów nakładów
inwestycyjnych, aby wspierać ciągłe bezpieczeństwo sieci. Jest to całkowicie
niepotrzebne w EPIC, który działa na już istniejącym popularnym I dostępnym sprzęcie.

Otwarty łańcuch

AMD Przychód:
$15b

Nie

RandomX
ProgPow

Apple Przychód:
$365b

Nie

M1: RandomX & ProgPow

ARM Przychód:
$2b

Nie

RandomARM

Bitmain
Przychód: $2b

Tak

Nie

Intel Przychód:
$79b

Tak

RandomX

MicroBT
Przychód: $1b

Tak

Nie

Nvidia Przychód:
$24b

Nie

ProgPow

$82b

$483b

Polifazowe proof-of-work Multi-Algorithm Mining
pozwala uniknąć obecności ASIC
Użytkownicy Bitcoin Core wydali ponad 1 miliard dolarów na opłaty za wydobycie w 2021
roku.

Samofinansowanie systemu

Elastyczność
Można go rozszerzyć, aby dostosować się do dodatkowych przypadków użycia. Przyszłe
wersje będą zawierać funkcję wielu zasobów i dodatkowe algorytmy.

Wiele zasobów
Przyszłe wersje pozwolą na tworzenie wielu typów tokenów, zamiennych lub
niezamiennych, które będą przedmiotem obrotu w łańcuchu EPIC wraz $EPIC, natywnym
zasobem sieci. Pozwala to na obrót alternatywnymi aktywami z pełną ochroną
Mimblewimble.
Takie podejście zapewnia funkcjonalność podobną do tokenów ERC20, bez narzutu
inteligentnych kontraktów, wraz z natywną monetą EPIC. Używając Mimblewimble do
obsługi niestandardowych tokenów, po raz pierwszy rozszerzamy prawdziwą zamienność
na wszechświat tokenów.
Emitenci mogą zapewnić przejrzystość całkowitej liczby aktywów w obiegu, zapewniając
jednocześnie absolutną prywatność dla poszczególnych transakcji. Aktywa mogą być
wymieniane w sposób bezpieczny i fungibalny w łańcuchu, umożliwiając odkrywanie cen i
rozliczanie rynku przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zestawu gwarancji
Mimblewimble dla poszczególnych transakcji.

Dodanie niestandardowych tokenów pozwala na wykorzystanie mocy Mimblewimble w
ekscytującej gamie nowych przypadków użycia. Cyfrowe pliki do pobrania, częste loty,
minuty mobilne, bilety parkingowe to przykłady przypadków użycia, które mogą przynieść
korzyści.

Algorytmów
E4

RandomARM

E5

RISC-V

E6

Quantum-Resistant Structured Lattice

E7

AI TPU

Typy aktywów
Wymienny:

ERC20-Style

Niezamienne:

ERC721, 1155 etc

Formaty transakcji
W E3 transakcje są interaktywne i wymagają 3 kroków. Przyszłe wersje protokołu pozwolą
na transakcje 2-etapowe i 1-etapowe, zmniejszając wymagania koordynacyjne i
poszerzając zakres obowiązujących przypadków użycia.
W przyszłości staramy się zapewnić większe wsparcie dla transakcji bezpośrednich:
●

Transakcje audio

●

Transakcje Bluetooth

●

Transakcje kodami QR

Warstwa Transportowa
Dzięki modułowemu modułowi transportowi danych w bazie kodu, zewnętrzni
współtwórcy mogą łatwo dodawać nowe kanały, ułatwiając eksperymentowanie, a także
szybką reakcję na cenzurę.

Zabezpieczenie na przyszłość
Dodatkowe aplikacje
Integracja algorytmów specyficznych dla TPU oferuje możliwość uczynienia dowodu
pracy użytecznym i zamienia EPIC w silnik uczenia maszynowego.

Polifazowy dowód pracy
Kompromisowe algorytmy nie stanowią większego problemu, ponieważ modułowa
konstrukcja EPIC pozwala na zamianę algorytmów na gorąco w locie.
E4:

RandomARM

E5:

Proof of Spacetime, RISC-V

E6:

Quantum-Resistant Structured Lattice

E7:

TPU (TBD)

Zapowiedź: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

Gotowość kwantowa
Wysiłki badawcze podejmowane od 2019 roku potwierdzają, że algorytmy sieci
strukturalnych są kompatybilne.

Wysoka pewność
Testowanie automatyczne
Targi E3 dały nam możliwość zainwestowania w zautomatyzowaną infrastrukturę testową,
która poprawi naszą zdolność do szybszego wprowadzania przyszłych wydań.

Sprawdzony w boju
W ramach naszego podejścia "wiodącego zamiast krwawiącej krawędzi" czujemy się bardzo
komfortowo, przyciągając te zmiany z reszty ekosystemu Rust-Mimblewimble, ponieważ
były one funkcjonalne w produkcji w innych sieciach przez wystarczający czas.

Dojrzałość
Importowany kod działa w środowisku produkcyjnym od ponad 12 miesięcy bez
incydentów w innych projektach.

Rust
Wybraliśmy Rust ze względu na jego właściwości bezpieczeństwa pamięci, które
ograniczają zakres błędów programisty.

Konserwacja
#5 Hardfork (HF2) wprowadza zmiany cuckarooM29 PoW
#6 Nowy nagłówek wersja 7
#7 Lepszy przełącznik wersji nagłówka
#9 Integracja grin 3.0.0 codebase

Niezmienność
Komentarz członka społeczności Izlo:
W kryptografii istnieje wiele naprawdę ważnych ideologii. Słowa takie jak wolność, wolność,
prywatność, zdecentralizowane, pozbawione zaufania, niezmienne i wiele innych są często
używane w białych księgach w celu udokumentowania podstawowych przekonań
podzielanych przez społeczność. W miarę upływu czasu te podstawowe zasady są
testowane i można ocenić odporność. Moneta, która zaczyna się jako Proof of Work, którą
można wydobywać przez wszechobecne i zdecentralizowane komponenty CPU i GPU,
zamienia się w scentralizowane gromadzenie układów ASIC. Zdecentralizowany Dowód
Pracy ustępuje miejsca scentralizowanemu Proof of Stake. Istnieją oczywiste kompromisy.
Gratulujemy zabezpieczenia sieci. Ale jakim kosztem? Sam fundament wiary w
decentralizację jest sprzedawany interesom korporacyjnym, a nie przynosi korzyści laikowi,
jak to było intencją w większości białych ksiąg. Oczywiście, moneta może być nadal
stosunkowo zdecentralizowana w porównaniu do fiat, ale filar o fundamentalnej wartości
jest zagrożony i istnieją lepsze alternatywy wspierane przez społeczności, które nadal się
tym przejmują. Co będzie bardziej odporne na dłuższą metę? Moneta, która jest wierna
wspólnym wartościom społeczności lub moneta, która sprzedaje się przemysłowi
korporacyjnemu? Odpowiedź jest jasna. To, co sprawia, że krypto ma znaczenie w pierwszej
kolejności i to ludzie, którzy uczestniczą w naszych społecznościach. Co to wszystko ma
wspólnego z niezmiennością?
Cóż, podany przykład decentralizacji jest istotny dla niezmienności. Przykład pokazuje, w
jaki sposób odchylenie od podstawowych wartości społeczności jest tym samym, co
kompromis w zakresie niezmienności. Dociera do sedna pytania zadanego tak wojowniczo:
"Czy prawo kodeksowe?" Mówiąc najprościej, TAK, z wyjątkiem sytuacji, gdy tak nie jest.
Podstawowe wartości wspólnotowe udokumentowane w białych księgach są znacznie
bliższe temu, co powinno być interpretowane jako prawo. Incydent przepełnienia wartości
EPIC pokazuje nasze zaangażowanie w fundamentalne zasady, gdy dochodzi do konfliktu.

Neutralność
Rządzony przez społeczność
W obliczu wyzwań, takich jak realokacja procentów wydobycia lub uspołecznienie straty z
incydentu przepełnienia wartości, stajemy się silniejsi.

DAO-Finansowane
Wszystkie opłaty deweloperskie przypadają na Skarbiec Epicenter DAO i nie są dla nikogo
centrum zysku.

Równe warunki działania
Wszyscy zaangażowani mieli taką samą możliwość nabywania monet, czy to poprzez
wydobycie, czy zakup na otwartym rynku.

Bez premine
Targi EPIC rozpoczęły się 2 września 2019 r. z zerową dostawą.

Otwartość
EPIC jest w 100% licencjonowany na GPL V3.
Każdy może przesłać żądanie ściągnięcia za pośrednictwem github.

Bez przyzwolenia
EPIC jest protokołem bez uprawnień. Każdy może uruchomić pełny węzeł i / lub mój.

Kopalnie
Ameryka

Kanada, Montreal

Icemining

USA

Epicmine

EMEA
Niemcy

51pool

EU - Rosja/Północ

Icemining

EU

Epicmine

Indyk

Icemining

Icemining
FastEpic

Azja-Pacyfik
Chiny

Icemining

Hongkong

Icemining

Singapur

Icemining

Zgodność z przepisami
Ustawa COMPETES
Proponowana ustawa pisze: "Innowacje w usługach finansowych przekształciły i rozszerzyły
metody transakcji transgranicznych, których nie można było przewidzieć 20 lat temu, kiedy
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) otrzymał uprawnienia do specjalnych
środków". Ustawa uznaje, że zasoby cyfrowe są wykorzystywane do legalnych celów, ale
mówi, że jest to "również dobrodziejstwo dla złych aktorów, takich jak osoby unikające
sankcji, oszuści, osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy i ci, którzy popełniają
ataki ransomware".
Sieci, które opierają się na scentralizowanej infrastrukturze, będą coraz bardziej niezdolne
do obsługi użytkowników. EPIC może skorzystać na tym trendzie.

Howey Test
W czerwcu 2018 r. były przewodniczący SEC, Jay Clayton, wyjaśnił, że bitcoin nie jest
papierem wartościowym: "Kryptowaluty: Są to zamienniki suwerennych walut, zastąp
dolara, euro, jena bitcoinem. Ten rodzaj waluty nie jest papierem wartościowym "powiedział Clayton.
EPIC jest wyraźnie zaprojektowany do kompatybilności z howey testami, punktując
dosłownie i zgodnie z wytycznymi Crypto Rating Council.

Opinia
W oparciu o analizę przedstawioną w niniejszym dokumencie oraz z następujących
powodów, w mojej profesjonalnej opinii, EPIC CASH ("EPIC) nie jest papierem
wartościowym w rozumieniu amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933
roku ("Ustawa"), ani spełnia kryteria utworzenia „umowy inwestycyjnej” zgodnie z analizą
SEC przeciwko Howey, 328 US 29311946) (dalej „Howey”), lub jego potomstwa.

Tło
Blockchain EPIC jest obecnie w Testnet z zerową premią, głównym blokiem sieciowym z
genezą uczciwego startu, zaplanowanym na około 13 lipca 2019 r. EPIC to oddolny
łańcuch prywatności.

Rachunek za infrastrukturę / Definicja brokera
Zgodnie z proponowanymi przepisami osoby korzystające z niektórych rodzajów
blockchainów mogą być zobowiązane do uzyskania licencji zgodnie z definicją brokera.
Użytkownicy EPIC są na to odporni.

Ustawa STABLE
Nie ma zastosowania, ponieważ EPIC nie jest stablecoinem i jest zdecentralizowany.

Sprężystość
Polifazowy Proof-of-Work dostosowuje trudność co 2 godziny indywidualnie, według
algorytmu, co umożliwia sieci łatwą obsługę zmian hashrate +1000% i -90%. Z czasem
będziemy nadal zwiększać heterogeniczność naszej sieci i zwiększać jej stabilność.

Skalowalność
Wymagania dotyczące przechowywania

Przepustowość
Rozmiar bloku MB

Czas bloku Sec

Tx/Blok

Tx/Dzień

Bloki/Dzień

Tx/s

Data

2

50

2000

3.4MM

1728

40

Kwiecień-22

4

40

4000

8.6MM

2160

100

Sierpień-22

8

30

8000

23MM

2880

267

Listopad-22

16

25

16000

55MM

3456

640

Czerwiec-23

64

20

32000

138MM

4320

1600

Sierpień-25

128

10

64000

552MM

8640

6400

Czerwiec-28

Przepustowość 2028: 6,4 tys. tx/s - w czerwcu 2028 r. protokół EPIC Blockchain będzie w
stanie przetwarzać ponad 500 milionów transakcji dziennie, co odpowiada obecnemu
poziomowi aktywności Visa. W tej skali opłaty pozostaną opłacalne, ponieważ dotacja
blokowa jest wystarczająca i istnieje duża pojemność. Szacujemy, że większość transakcji
będzie zasadniczo bezpłatna (nominalny koszt antyspamowy) i że płatności o wysokim
priorytecie, które muszą szybko przejść, mogą być wykonane za grosze.

Ograniczona emisja
Unikając scentralizowanych giełd, uniknęliśmy problemu podwójnych wydatków z rezerwą
cząstkową. Istnieje tylko 14 milionów EPIC, podczas gdy prawdziwa liczba efektywnych BTC
przekracza już 21 milionów. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby zachować integralność
dostaw oryginalnego projektu Satoshi.

Szybkość

Szybsza synchronizacja nagłówków

Zrównoważony rozwój
Węgiel ujemny
Ekonomicznie niezależny i samofinansujący się
Zero śladu e-odpadów
EPIC jest wydobywany na sprzęcie towarowym, który już istnieje, po zakupie w innym
podstawowym celu, takim jak arkusze kalkulacyjne (CPU) lub gry (GPU). BTC generuje
miliony jednostek jednorazowego jednofunkcyjnego sprzętu ASIC, który trafia na
wysypiska śmieci naszej planety i zaostrza zanieczyszczenie.

Minimalizacja zaufania
Wyciek alfa
Whale Alerts - duzi posiadacze BTC wiedzą, że kiedy wysyłają transakcję, ich ruchy będą
śledzone. Ten "wyciek alfa" jest barierą w budowie optymalnej strategii portfela i jest
całkowicie rozwiązany przez poufność warstwy podstawowej, jak w EPIC, który nie ma
alertów wielorybów ani listy bogatych.

Walidacja lokalna
Użytkownicy BTC zazwyczaj decydują się na outsourcing operacji węzła do strony trzeciej,
co ma sens, biorąc pod uwagę, że pełny węzeł wymaga 380 GB miejsca na dysku. NatoMiast
EPIC działa lokalnie na 2,2 GB przestrzeni, dzięki czemu jest bardziej dostępny dla ludzi do
uruchamiania węzłów. Podczas łączenia się z węzłem zewnętrznym istnieje możliwość
naruszenia bezpieczeństwa informacji - w istocie użytkownik musi zaufać węzłowi, aby
wiernie reprezentował obecny stan sieci. Użytkownicy EPIC lokalnie weryfikują wszystkie
transakcje i nie muszą ufać stronie trzeciej.

Filtrowanie na poziomie kopalnie
Nadawcy BTC muszą ufać, że firmy takie jak Chainalysis nie zdecydują się na oznaczenie
swojego adresu jako czarnej listy, ponieważ wtedy kopalnie wydobywcze, których model
biznesowy polega na cenzurowaniu i filtrowaniu transakcji, nie będą zawierać transakcji w
bloku. EPIC nie ma tego problemu, ponieważ górnicy nie widzą szczegółów adresowych
transakcji.

Skażone monety
Odbiorcy BTC, ci, którzy akceptują w nim płatności, muszą zaufać swojemu klientowi,
ponieważ możliwość skażonych monet jest zawsze obecna. EPIC pozbywa się tego zaufania,
ponieważ skażone monety są niemożliwe. Odbiorcy muszą mieć się na baczności nie tylko
znanych skażonych monet, ale także potencjalnie przyszłych skażonych monet. Kiedy
BitMEX został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości, z dnia na dzień wszelkie
fundusze pochodzące stamtąd stały się podejrzane. Coinbase nie tylko zamknął rosyjskie
konta, ale zamknął "konta potencjalnie związane z rosyjską działalnością". Użytkownicy EPIC
nie muszą przejmować się tymi politycznymi rozróżnieniami.
Użytkownicy BTC muszą ufać tym, z którymi dzielą swój adres klucza publicznego, ze
względu na problem ataków "skażonego pyłu", w których niewielka ilość skażonej monety
jest wykorzystywana do zanieczyszczenia celu i opóźnienia jego ruchu.

Konfiguracja bez zaufania
W przeciwieństwie do wcześniejszych podejść, takich jak Zcash i Piratechain, które
wymagają zaufanej konfiguracji, konfiguracja EPIC nie wymaga zaufania.

Wszechobecność
Górnictwo w 112 krajach

Zwyczaj
Explorer.epicmine.org:
Wysokość łańcucha bloków 1 341 156
Średni czas bloku 61,5 s
Transakcje 118 799
Szacowana opłata 0.0063 EPIC

Użyteczność
Magazyn wartości
Od samego początku EPIC podążał znaną ścieżką lotu doświadczoną przez jego
inspirację, Bitcoin Core. Jeden BTC zainwestowany w EPIC w marcu 2020 roku jest
obecnie wart 129 BTC.

Środek wymiany

Koszt

$2 - $81

<$.01

Szybkość

10 minut

1 minuta

Zamienność

Nie

Tak

Przepustowość L1 2022

4.6 tx / s

17 tx / s

Przepustowość L1 2028

4.6 tx / s

6.4k tx / s

Wsparcie dla oprogramowania górniczego
●

HiveOS

●

SRBMiner

●

TT-Miner

●

XMRig

Handlu
EPIC oferuje inwestorom możliwości arbitrażu w dwóch sieciach Dex: Stellar i ViteX

Bitmart
Od 21 marca 2022 bitmart kończy integrację i zacznie oferować handel EPIC/USDT.

Stellar

ViteX

E*DEXAtomix
In Development
W fazie rozwoju
Bez opłat, ochrona prywatności
Non-Custodial Atomic Swap
Pulpit Dex do pobrania
E4

BTC

E5

XMR

F I R O *Z E C * * Lelantus & z-z tylko

E6

GRIN

LTC*

E7

CCX

ZANO

E8

ARRR HUSH

* MW-EB tylko

Bezpośredni, niepowierniczy, łańcuch P2P - Chain Atomic Swap

Portfel
Pulpit GUI

Dostępne dla systemów Linux, Mac i Windows

Nowe funkcje
●

Połącz się z węzłami lokalnymi i zdalnymi

●

Nie ma potrzeby otwierania portów routera

●

Może wysyłać transakcje przez Tor

Mobilny

Historia Wersji
E3 Marzec-2022
E2 2020
E1 Wrzesień-2019

