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Nevojat
Sot Epicenter Labs prezanton E3, iteracionin e tretë të Epic Blockchain Protocol. Lëshimi
përfshin përmirësimet kryesore të veçorive që u mundësojnë ndërtuesve të dApp të
innovojnë si kurrë më parë.

Abstrakt
Një version thjesht peer-to-peer i parave elektronike lejon pagesat online të dërgohen
drejtpërdrejt nga një palë në tjetrën pa kaluar nëpër një institucion financiar. Duke ndjekur
politikën monetare të Bitcoin Standard prej 21 milion monedhash së bashku me rregullin
më të gjatë zinxhir dhe Proof-Of-Work, EPIC përmirëson dizajnin origjinal dhe zgjidh
problemet kyçe që aktualisht mbajnë prapa adoptimin në masë.

Konfidencialiteti i shtresës bazë mbron përdoruesit nga hakmarrja, pengon monedhat të
njollosen dhe siguron rezistencë ndaj censurës, centralizimit, konfiskimit dhe mbikëqyrjes.
Ne krijuam një sistem praktik të decentralizuar pagesash që është i pabesueshëm, pa leje, i
pamutësueshëm dhe në mënyrë maksimale i përputhshëm me rregullat ekzistuese dhe të
ardhshme.

Synimet e projektimit
Duke qëndruar i vërtetë me DNA-në e Bitcoin
Të ruajmë vlerat tona
●

Rezistenca e censurës

●

Rezistenca e Centralizimit

●

Rezistenca e konfiskimit

●

Baza e besueshme e asnjanësisë

●

Pa leje

●

Pajtueshmëria rregullatore

●

Rezistenca e vëzhgimit

●

Minimizimi i besimit

Afektibiliteti
●

EPIC nyjet e plota jetojnë në 100+ vende.

●

Program i nevojshëm (Github | | App Store Play Store) është në dispozicion
në të gjithë botën.

●

Transaksionet mund të dërgohen mbi I2P & Tor.

●

Arkitekturë e lehtë, e shpejtë dhe e përshtatshme për pajisjet e lëvizshme
dhe me energji të ulët.

Anonimiteti & Privaciteti

Të gjitha transaksionet në EPIC janë plotësisht konfidenciale, me shuma dhe adresa të
verbuara. Qasjet e mëparshme të tilla si CryptoNote në Monero lënë gjurmë në
blockchain që i bëjnë transaksionet individuale të prekshme ndaj deanonymization më
vonë. Transaksionet EPIC ofrojnë privatësi të vërtetuar në të ardhmen, sot dhe nesër.

Konfidencialiteti
Në BTC, detajet kryesore në lidhje me të gjitha transaksionet janë në dispozicion për
inspektim të hapur në blockchain. Vendndodhja, adresa dhe sasia janë të gjitha të pa
kriptuara dhe të dukshme për të gjithë dhe të ndryshme, përgjithmonë. EPIC nuk tregon
as adresën, as sasinë, as vendndodhjen gjeografike të palëve në një transaksion.

Auditimi publik & Anonimiteti individual
∞ Në bllokun publik, është e mundur të shihet se transaksionet kanë ndodhur falë
pranisë së mbetjes së tyre kriptografike - kernel - në çdo bllok.
∞ Megjithatë, vetëm dërguesi dhe marrësi janë në gjendje të vërtetojnë çdo hollësi
rreth transaksionit përtej faktit të thjeshtë se ai ka ndodhur.
∞ Provat e Pagesave ofrojnë mundësinë e mundësisë së auditimit të palëve
të treta të transaksioneve.
∞ Për përdoruesit që preferojnë surveillability pakufizuar e transaksioneve të tyre
individuale, do të ketë opsionin e përdorimit të "mbështjellë EPIC" tokens të tilla si
EONE në Wanchain ose EPIC në Vite / Stellar / Binance Smart Chain nga operatorët
e palëve të treta.

CoinJoin
Ashtu si me vezët, të cilat dikur të fërguara
nuk mund të rindërtohen individualisht, të
gjitha transaksionet EPIC agregohen së
bashku automatikisht pas çdo blloku.

Cut-Through
Cut-Through aggregation eliminon elementet e panevojshme të ndërmjetme të të
dhënave, vetëm duke reflektuar ndryshimin përfundimtar në gjendje. Nëse Alice dërgon
tek Bobi i cili dërgon tek Carol, blockchain regjistron ndryshimin neto në gjendje: Alice>Carol, dhe detajet e Bobit nuk duhet të ruhen. Kjo jo vetëm që kursen hapësirë, por edhe
rrit privatësinë.

Dandelion++
Dandelion++ është një zgjidhje e lehtë dhe e
drejtpërdrejtë e shtresës së rrjetit me
anonimitet formalisht të garantuar. Një
transaksion me origjinë nga Ontario (faza e
përtëritjes) më në fund mund të prekë poshtë
(faza fluff) në Canberra. Dandelion++ pengon
përdoruesit të përjetojnë sulme fizike të
Bitcoin.

I2P
I2P është një kanal alternativ për rajonet ku Tor është i pakapshëm. Që nga E2,
transaksionet EPIC kanë qenë në dispozicion nëpërmjet I2P.

Angazhimet e Pedersen
Angazhimet e Pedersen janë një lloj primitiv kriptografik që lejon një përdorues të
angazhohet për një vlerë të zgjedhur (ose deklaratë të zgjedhur) duke e mbajtur atë të
fshehur për të tjerët, me aftësinë për të zbuluar vlerën e angazhuar më vonë.

Për shpjegime më të hollësishme të Angazhimit Pedersen, shih këtu.

Firma shnorr
Ashtu si në Taproot, nënshkrimet Schnorr sigurojnë për agregimin kyç, i cili drejton
efikasitetin në proceset kompjuterike. Ndryshe nga Bitcoin Core, Schnorr është aplikuar
në të gjitha transaksionet në mënyrë të prezgjedhur, jo vetëm një nëngrup.
Skema kriptografike Schnorr për nënshkrimet dixhitale u projektua nga Claus-Peter
Schnorr dhe zëvendëson një ndërveprim nga përdorimi i një funksioni hash kriptografik.
Kjo lejon transaksione komplekse dhe në mënyrë të konsiderueshme të rrisë privatësinë
e përdoruesit.

Tor
Rrjeti Tor është një protokoll i sigurt, i enkriptuar që
mund të sigurojë privatësinë për të dhënat dhe
komunikimet në ueb. Shkurtesë për projektin Onion
Routing, sistemi përdor një seri nyjesh të shtresës
për të fshehur adresat IP, të dhënat online dhe
historinë e shfletimeve.
E3 sjell aftësinë për të ekzekutuar transaksionet mbi Tor direkt nga brenda portofolit CLI,
duke përmirësuar rezistencën e vëzhgimit.

zkPoK
Veçoria vendimtare e Provës së Njohurive Zero përfshin që të dyja palët mund të
verifikojnë vërtetësinë e një pjese të informacionit duke mbetur në padije të përmbajtjes së
informacionit të vërtetuar.
Parimi bazë thjesht shpjegohet: nëse Alice ka disa informacione sekrete, të tilla si
kombinimi për të hapur një kasafortë, dhe Bob supozohet të verifikojë se ajo ka këtë
informacion pa atë marrë informacionin vetë, atëherë Alice do të hapë kasafortën pa e lënë
Bobin të shohë kombinimin, dhe pastaj ta mbyllë atë përsëri.

Auditueshmëria
Provat e pagesave
Provat e pagesave u mundësojnë paguesve që t'u kërkojnë paguesve të provojnë marrjen
e fondeve si pjesë e procesit të transaksionit. Paguesit pastaj mund t'i përdorin këto
"prova" për të zgjidhur mosmarrëveshjet e pagesave dhe për të provuar se kanë dërguar
fonde tek paguesi i saktë.

Rezistenca e censurës
E vërtetë Nakamoto Shpërndarë Konsensus: 100% provë e punës, nuk ka nyje të veçanta,
rregulla më e gjatë zinxhir
Mund të dërgoni transaksione jashtë linje nga kuleta e ftohtë në portofolin e ftohtë
nëpërmjet metodës së transferimit të skedarëve.

Çfarë është rezistenca e censurës?
1. Rrjeti vetë nuk mund të mbyllet
2. Aktiviteti i çdo përdoruesi individual në rrjet nuk mund të mbyllet
Si EPIC mbron përdoruesit kundër censurës - një krahasim me Bitcoin Core

Kujdestaria

Kujdestar: Përdoruesit e BTC kryesisht
zgjedhin të lejojnë palët e treta të ruajnë
pasuritë e tyre. Po t'i ndodhë ndonjë gjë
kujdestarit, pasuritë mund të
komprometohen.

Përdoruesit e EPIC në përgjithësi ruajnë
monedhat e tyre në vend

Ngatërresë ligjore
Ex Post Facto -: Ligjet e ndryshimit të
aplikuara në mënyrë retroaktive e bëjnë
përdorimin e të dhënave të blockchain për
të kriminalizuar aktivitetet e mëparshme
ligjore. Veprimet e marra sot mund të
kthehen në fantazma dekada më vonë.

Nuk ka gjurmë të përhershme në blockchain
përveç mbetjes kriptografike e cila nuk zbulon
asnjë informacion në lidhje me transaksionet
ose palët për to.

UTXO Paditë -: Adresat individuale mund të
emërohen në veprime ligjore, duke i dhënë
shkas një industrie të bazuar në Wyoming
për t'u përpjekur për t'u mbrojtur kundër
kësaj me një "periudhë rinimi".

Kjo është krejtësisht e panevojshme në EPIC,
pasi të gjitha monedhat janë të fungueshme
dhe të këmbyeshme.

Rrjeti
Aksesi i Internetit në një lidhje interneti
kërkohet për të nënshkruar një transaksion

Transaksionet mund të nënshkruhen jashtë
linje

Bitcoin Core trafiku mund të bllokohet &
geofenced.

Përdoruesit e EPIC nuk mund të kufizohen në
bazë të vendndodhjes së tyre sepse mund të
dërgojnë transaksione mbi Tor & I2P dhe

Hakmarrje jashtë zinxhirit
Krizat e llogarive bankare -: Kanadezët që
dhuruan për kamionistët që përdornin BTC
humbën aksesin në llogaritë e tyre bankare.

Pishinë

EPIC mbron përdoruesit nga kjo, sepse
adresat e transaksionit dhe shumat janë të
padukshme për palët e jashtme.

Pellgjet e minierave BTC janë në gjendje të
filtrojnë transaksionet në bazë të adresës.

Kjo është e pamundur në EPIC

Monedha Të Njollosur
Sanksionet
Lista OFAC SDN përfshin adresa specifike.
Çdokush që bën transakt me këto adresa
përballet me ekspozimin.

EPIC nuk ka adresa. Të gjitha transaksionet
janë direkt kuleta-kuletë.

Kuleta Mikseri
Binance bllokon transaksionet në kuletat e
mikserëve si Samourai dhe Wasabi.
Përdoruesit nga TradeOgre zbulojnë se
depozitat e tyre BTC refuzohen kur
depozitohen në shkëmbime të centralizuara
si Bitbuy.

Të gjitha monedhat EPIC janë të fungueshme,
duke eliminuar fenomenin e monedhave të
njollosur në burimin e saj.

Rezistenca E Centralizimit
Struktura E Qeverisjes Meta-DAO
Qeverisja DAO është qartësisht më e mirë se qeverisja e korporatave për rrjetet e bazuara
në blockchain. DAOs vetë mund të bëhen pika të diskutueshme të politikut, veçanërisht kur
paratë janë të shqetësuara, (ose edhe të sulmojnë vektorët) që është arsyeja pse ne kemi
projektuar ECR si një Meta-DAO ose "DAO e DAOs".

Qindra kontribues * qindra grupe chat = një forcë e shpërndarë. Iniciativat bazë dalin në
mënyrë organike, duke rezultuar në një strukturë qelizore adaptive.

Hierarki Formale Minimale
Rezistenca e centralizimit është më shumë se vetëm një mënyrë jetese.

Nuk Ka Korporatë
Startupet e Blockchain me dhjetra ose qindra punonjës me paga natyrisht kujdesen për
interesat e tyre të para, duke çuar në keqalinime potenciale me lojtarët e tjerë. EPIC, si një
protokoll i pastër, i vë të gjithë në një bazë të barabartë.

S'ka Preminë
Kur njerëzit e brendshëm dhe balenat e hershme dominojnë një rrjet, kjo mund të çojë në
probleme të qeverisjes, siç është dëshmuar në Ethereum hard fork.

Rezistencë Ndaj Konfiskimit
Projektim Pa Adresë
Dhuruesit në Kanada kohët e fundit zbuluan se dërgimi i monedhave të vëzhgimit me
vlerë 50 dollarë në zinxhir mund të çojë në pasoja jashtë zinxhirit, të tilla si kapja e
llogarive bankare e madje edhe e pasurive fizike.

Transaksione Konfidenciale
Fqinjët hundët dhe regjimet tiranike nuk mund të monitorojnë balancat e kuletës për
aktivitet. EPIC e bën kriptovaluta të sigurt për t'u përdorur për të gjithë.

Dandelion++
Monedhat e mbikëqyrjes si Bitcoin Core ekspozojnë përdoruesit e tyre ndaj rrezikut duke
zbuluar adresën IP gjatë bërjes së një transaksioni. Dandelion++ i lejon përdoruesit të
qëndrojnë të sigurt duke mos nxjerrë vendndodhjen e tyre.

Projektuar Për Vetë-Kujdestarinë
Përdoruesit në Kore që qeveria e tyre besonte se u detyroheshin taksave, i gjetën kuletat e
tyre të zbrazur. Përdoruesit e EPIKËS në përgjithësi mbajnë kujdestarinë e çelësave të tyre,
të cilët mbrojnë nga konfiskimet arbitrare.

Decentralizimi
Nyjet E Plota

4 pishina

●

51pool.online

●

Epicmine.org

●

Fastepic.eu

●

Icemining.ca

Përqendrimi I Pishinës
Në shikim të parë, pjesa >51% e hashratit që vjen nga Icemining.ca është
shqetësuese, megjithatë kjo statistikë e vetme nuk tregon të gjithë historinë:
●

Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) kërkon që një sulmues të komandoj
51% të të gjitha 3 algoritmeve.

●

26% janë miniera jashtë një pishine, e cila ofron siguri shtesë në rast sulmi.

Për një rrjet që është vetëm 2 vjeç, të kesh tashmë 4 pishina të krijuara organikisht të
nxitura nga kërkesa e tregut është e jashtëzakonshme. Ne besojmë se për të mbështetur
vizionin tonë të miliarda nyjeve të plota, shumica e të cilave janë miniera, ne do të kemi
nevojë për dhjetëra mijëra pishina për të shmangur që të bëhen shumë të centralizuar. Për
këtë qëllim, ne kemi investuar burime të konsiderueshme R&D që nga viti 2019 në këtë
çështje për të hequr bllokimin e shisheve që aktualisht pengojnë njerëzit të tjerrin lehtë
pellgjet e tyre.

Përpjekjet e ardhshme për decentralizimin e nivelit të pellgjeve
●

Vazhdoni të inkurajoni sipërmarrësit dhe minatorët e shkallës së madhe të
operojnë pishinat e tyre

●

Programi i bilardos DIY FOSS i disponueshëm në Github

●

Tie-in e pellgjeve PoW me staking dhe llojet e tjera të nyjeve në ekosistemin e
përgjithshëm të Epicenter

Miqësore me Zhvilluesit
API
API v3 për komunikimin e kuletave (NEW)
Përmirësime të përdorimit të API

Përmirësimi I Dokumentacionit
E3 përmirësohet në bibliotekën tonë ekzistuese të dokumentacionit, e cila u jep mundësi
ndërtuesve të shkojnë në treg më shpejt.

Lehtësi Në Përdorim
Transaksione Të Anullueshme
Ndryshe nga kriptovaluta të bazuara në adresat publike, është e pamundur të humbasësh
monedha në Mimblewimble. Transaksionet e dërguara me gabim mund të anullohen nëse
nuk janë finalizuar ende.

Portet
Në E2, ishte e nevojshme të hapej porte router për të dërguar një transaksion. E3 integron
Torin në mënyrë që kjo të mos jetë më e nevojshme.

Minierat
Burime të konsiderueshme janë investuar në bërjen e minierave më të arritshme dhe më
të lehtë. Shembuj specifikë janë Easy-Miner 2.0 nga Blacktygr dhe autokonfigurimi nga
Epicmine.org

Opsionet E Transaksionit
Tor
Integrimi i Tor lehtëson transaksionet interaktive pa pasur nevojë për të hapur portet e
routerit ose për të ekspozuar një adresë https. Si rezultat i kësaj, anonimiteti
përmirësohet.

EpicPay.me
EpicPay.me lejon që trajtimi i mesazhit jo-interaktiv sinkron të zgjidhet për transaksione
jo-interaktive, megjithëse në një mënyrë të centralizuar. Versionet e ardhshme të këtij
shërbimi do të decentralizojnë dhe ngurtësojnë më tej infrastrukturën.

Interfaqja E Përdoruesit
Konsolë & Output File
#18 Ndarja e daljes dhe pastrimit të file dhe konsolës

TUI: Interfaqja e Përdoruesit Terminal
#13 Interfaqja e Përdoruesit terminal : Listat mund të rrotullohen
#14 Interfaqja e Përdoruesit terminal: Fut pamjen Log
#15 Interfaqja e Përdoruesit terminal: Përmirësime të përgjithshme mbi stabilitetin dhe
përdorshmërinë

Siguria Ekonomike
Struktura Konkurruese E Kostos
Ekosistemi i Bërthamës Bitcoin kërkonte 10+ miliardë dollarë në shpenzime kapitale
për të mbështetur sigurinë e vazhdueshme të rrjetit. Kjo është krejtësisht e
panevojshme në EPIC, e cila shkon në hardware tashmë ekzistuese të mallrave.

Zinxhir Furnizimi I Hapur

AMD Të
ardhura: $15b

Jo

RandomX
ProgPow

Apple Të
ardhura: $365b

Jo

M1: RandomX & ProgPow

ARM Të
ardhura: $2b

Jo

RandomARM

Bitmain Të
ardhura: $2b

Po

Jo

Intel Të
ardhura: $79b

Po

RandomX

MicroBT Të
ardhura: $1b

Po

Jo

Nvidia Të
ardhura: $24b

Jo

ProgPow

$82b

$483b

Polyphasic Proof-of-Work Multi-Algorithm Mining
shmang taksën ASIC
Përdoruesit e Bitcoin Core shpenzuan 1+ miliardë dollarë për tarifat e minierave në vitin
2021.

Thesari I Vetëfinancuar

Fleksibilitet
Mund të zgjatet për të përshtatur rastet e përdorimit shtesë. Versionet e ardhshme do të
përfshijnë aftësi shumë-aktive dhe algoritme shtesë.

Shumë-aset
Versionet e ardhshme do të lejojnë për krijimin e llojeve të shumëfishtë token, fungible ose
jo-fungible, për t'u tregtuar në zinxhirin EPIC së bashku me $EPIC, pasuria amtare e
zinxhirit. Kjo lejon që pasuritë alternative të tregtohen me mbrojtjen e plotë të
Mimblewimble.
Kjo qasje ofron funksionalitete të ngjashme me tokens ERC20, pa mbi-krye të kontratave të
zgjuara, së bashku me monedhën amtare epic. Duke përdorur Mimblewimble-in për të
mbështetur shenja zakoni, ne e shtrijmë për herë të parë kërpudhat e vërteta në universin
simbolik.
Emetuesit mund të ofrojnë transparencë rreth numrit të përgjithshëm të aseteve në
qarkullim ndërsa ofrojnë privatësi absolute për transaksione të veçanta. Asetet mund të
shkëmbehen në mënyrë të sigurtë dhe fungibly në zinxhir, duke lejuar zbulimin e çmimeve
dhe pastrimin e tregut duke ruajtur kompletin e garancive Mimblewimble për
transaksionet individuale.

Shtimi i shenjave të personalizuar lejon që fuqia e Mimblewimble të vihet në një gamë
emocionuese të rasteve të reja të përdorimit. Shkarkimet dixhitale, kilometrat e shpeshtë, minutat
e lëvizshme, biletat e parkimit janë shembuj të rasteve të përdorimit që mund të përfitojnë.

Algoritme
E4

RandomARM

E5

RISC-V

E6

Quantum-Resistant Structured Lattice

E7

AI TPU

Llojet e aseteve
Fungible:

Jo-Fungible:

ERC20-Style
ERC721, 1155 etc

Formatet E Transaksionit
Në E3, transaksionet janë interaktive dhe kërkojnë 3 hapa. Versionet e ardhshme të
protokollit do të lejojnë transaksione me 2 hapa dhe 1 hap, duke reduktuar kërkesat e
koordinimit dhe duke zgjeruar gamën e rasteve të zbatueshme të përdorimit.
Në të ardhmen, ne kërkojmë të ofrojmë mbështetje në rritje për transaksionet ballë për
ballë:
●

Transaksione audio

●

Transaksionet me Bluetooth

●

Transaksionet e kodit QR

Niveli I Transportit
Duke bërë modulin e transportit të të dhënave në bazën e kodeve, kontribuesit e palëve të
treta mund të shtojnë lehtësisht kanale të reja, duke ndihmuar eksperimentimin dhe
gjithashtu reagimin e shpejtë ndaj censurës.

Prova Për Të Ardhmen
Aplikime Të Tjera
Integrimi i algoritmeve specifike TPU ofron mundësinë për të bërë provën e punës të
dobishme dhe kthen EPIC në një motor të mësimit të makinës.

Prova Polifasike E Punës
Algoritmet e komprometuara janë pak shqetësuese sepse dizajni modular i EPIC lejon
për algoritme të shkëmbimit të nxehtë në fluturim.

E4:

RandomARM

E5:

Proof of Spacetime, RISC-V

E6:

Quantum-Resistant Structured Lattice

E7:

TPU (TBD)

Peek Tinëzar: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

Gati Kuantike
Përpjekjet kërkimore të ndërmarra që nga viti 2019 konfirmojnë se algoritmet e
strukturuara të latit janë të pajtueshme.

Siguri E Lartë
Testim I Automatizuar
E3 na dha një mundësi për të investuar në infrastrukturën e testimit të automatizuar që do
të përmirësojë aftësinë tonë për të shtyrë lëshimet e ardhshme më shpejt.

Testim I Betejës
Si pjesë e qasjes sonë "udhëheqëse në vend të hemorragjisë", ndihemi shumë rehat duke
tërhequr në këto ndryshime nga brenda pjesës tjetër të ekosistemit Rust-Mimblewimble,
pasi ato kanë qenë funksionale në prodhim në rrjete të tjera për kohë të mjaftueshme.

Pjekuria
Kodi i importuar ka punuar në prodhim për 12+ muaj pa incidente në projekte të tjera.

Rust
Ne zgjodhëm Rust për vetitë e tij të sigurisë së kujtesës, të cilat kufizojnë fushëveprimin
për gabim programuesi.

Borxhi Teknik
Siguri dhe stabilitet i përmirësuar
Bug #6 7 8

Zgjidhja e konflikteve
Bug #20

Optimizim
#11 Prodhimi më i mirë i trajtimit PMMR dhe indeksi Chain DB
Optimizim i rregullimit të vështirësive

Bashkëmoshatarët: MPSC Channel dhe mesazhet fillestare të
shtrëngimit të duarve
Bug #10

Komunikimi Server-Kuleta
Bug#22

Përmirësimi i stabilitetit
Bug #12

Sinkronizim
Bug #21

Kompatibilitetit të Windows
Bug #23

Mirëmbajtje
#5 Hardfork (HF2) prezanton ndryshimet cuckarooM29 PoW
Versioni i ri header 7
Switch i versionit header #7 më i mirë
#9 Integroni grin 3.0.0 codebase

Imutueshmëria
Koment nga anëtari i komunitetit Izlo:
Në kripto ka shumë ideologji me të vërtetë të rëndësishme. Fjalë të tilla si liria, liria,
privatësia, të decentralizuara, të pabesa, të papajtueshmërisë dhe shumë të tjera shpesh
përdoren në letër të bardhë për të dokumentuar bindjet themelore të përbashkëta nga një
komunitet. Me kalimin e kohës, këto parime bazë provohen dhe aftësia ripërtëritëse mund
të vlerësohet. Një monedhë që fillon si Proof of Work mineable nga CPU dhe
decentralizuar dhe komponentët GPU kthehet në centralizuar hoarding e ASICs. Prova e
decentralizuar e punës i hap rrugë Provës së Centralizuar të Piketës. Ka shkëmbime të
dukshme. Uuuu Por me çfarë çmimi? Vetë themeli i një besimi në decentralizimin është
shitur për interesat e korporatave në vend që të përfitojë nga personi laik siç ishte qëllimi
në shumicën e whitepapers. Sigurisht, monedha mund të jetë ende relativisht e
decentralizuar në krahasim me Fiat por një shtyllë me vlerë themelore është
komprometuar dhe ka alternativa më të mira të mbështetura nga komunitetet që ende
kujdesen. Cila do të jetë më elastike në afat të gjatë? Monedha që u përmbahet vlerave të
përbashkëta të komunitetit apo monedhës që i shitet industrisë së korporatave? Përgjigjja
është e qartë. Ajo që e bën kripto kuptimplotë në radhë të parë dhe që janë njerëzit që
marrin pjesë në komunitetet tona. Pra, çfarë ka të bëjë e gjithë kjo me immutability?
E pra, shembulli i dhënë për decentralizimin është i rëndësishëm për immutability.
Shembulli kap se si devijimi nga vlerat bazë të komunitetit është i njëjtë me
kompromentimin e immutability. Bëhet fjalë për pyetjen e bërë me kaq shumë kujdes: «A
është kodi ligjor?» Me fjalë më të thjeshta, PO, përveçse kur nuk është. Vlerat thelbësore të
komunitetit siç dokumentohen në letërbardha janë shumë më afër asaj që duhet
interpretuar si ligj. Incidenti EPIC Value Overflow tregon angazhimin tonë ndaj parimeve
bazë kur ka një konflikt.

Asnjanësia
Qeveris Komuniteti
Kur hasim sfida, si për shembull nëse duhet të rialokojmë përqindjet e minierave, apo si ta
socializojmë humbjen nga Incidenti i Vërshimit të Vlerës, bëhemi më të fortë.

Financuar Nga DAO
Të gjitha tarifat e zhvilluesve do të rriten në Thesarin e Epicenter DAO dhe nuk janë një
qendër fitimi për askënd.

Fusha E Lojës Në Nivel
Të gjithë të përfshirët kanë pasur të njëjtën mundësi për të blerë monedha, qoftë
nëpërmjet minierave, qoftë blerjeve në tregun e hapur.

S'ka preminë
Panairi EPIC filloi më 2 shtator 2019 me një furnizim gjenezë prej zero.

Hapje
EPIC është 100% GPL V3 i liçensuar.
Çdokush mund të paraqesë një kërkesë tërheqje përmes github.

Pa leje
EPIC është një protokoll pa leje. Çdokush mund të drejtojë një nyje të plotë dhe /ose timen.

Pellgje
Amerikat
Kanada, Montreal

Icemining

USA

Epicmine

EMEA
Gjermania
EU - Rusi/Veri
EU
Turkey

51pool

Icemining

Icemining
Epicmine

FastEpic

Icemining

AziPaqësor

Icemining

Kinë

Icemining

Hong Kong

Icemining

Singapori

Pajtueshmëria Rregullatore
AKTI I KONKURRENCËS
Akti i propozuar shkruan, "Novacionet në shërbimet financiare kanë transformuar dhe
zgjeruar metodat e transaksioneve ndërkufitare që nuk mund të ishin parashikuar 20 vjet
më parë kur FinCEN (Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare) ju dha autoriteti i tij i masave të
posaçme." Ky akt pranon se pasuritë dixhitale përdoren për qëllime të ligjshme, por thotë
se është "gjithashtu një përfitim për aktorët e këqij si evaduesit e sanksioneve, mashtruesit,
pastruesit e parave dhe ata që kryejnë sulme me persona të pavlerë".
Rrjetet që mbështeten në infrastrukturën e centralizuar do të jenë gjithnjë e më të paaftë
për përdoruesit e shërbimit. EPIC do të nxjerrë dobi nga kjo prirje.

Prova E Rugës
Në qershor 2018, ish-kryetari i SEC, Jay Clayton, sqaroi se bitcoin nuk është një siguri:
"Kriptovalutat: Këto janë zëvendësime për monedhat sovrane, zëvendësojnë dollarin,
euron, jenin me bitcoin. Kjo lloj monedhe nuk është një siguri," tha Klejton.
EPIC është projektuar në mënyrë eksplicite për pajtueshmërinë Howey Test, duke shënuar
fjalë për fjalë jashtë grafikëve sipas udhëzimeve të Crypto Rating Council.

Opinion
Bazuar në analizën e paraqitur këtu, dhe për arsyet që vijojnë, për mendimin tim
profesional, EPIC CASH ("EPIC) nuk është një vlerë e përcaktuar sipas Aktit të Letrave me
Vlerë të Shteteve të Bashkuara të vitit 1933 ("Akti"), as nuk është ajo plotëson kriteret për
të formuar një "kontratë investimi" sipas analizës së SEC kundër Howey, 328 US 29311946)
(më tej "Howey"), ose pasardhësit e saj.

Sfondi
Blockchain EPIC është aktualisht në Testnet me bllokun kryesor neto të gjenezës së
nisjes zero premine, i planifikuar për në dhe rreth datës 13 korrik 2019. EPIC është zinxhir
privatësie bazë.

Ligji i Infrastrukturës / Përkufizimi i Brokerit
Sipas legjislacionit të propozuar, njerëzve që përdorin disa lloje të blockchain-eve mund t'u
kërkohet të marrin licensën sipas përcaktimit të brokerit. Përdoruesit e EPIC janë të
imunizuar ndaj kësaj.

VEPRIM I QËNDRUESHËM
Nuk zbatohet, pasi EPIC nuk është një stablecoin dhe është i decentralizuar.

Elasticiteti
Polyphasic Proof-of-Work rregullon vështirësitë çdo 2 orë në baza individuale, për
algoritëm, e cila i mundëson rrjetit të trajtojë me lehtësi +1000% dhe -90% ndryshime
hashrate. Ne do të vazhdojmë të rrisim heterogjenitetin e rrjetit tonë me kalimin e kohës
dhe të rrisim stabilitetin e tij.

Skalartueshmëria
Kërkesat e ruajtjes

Menjesë
Madhësia e
bllokut MB

Koha e bllokimit
Sekonda

Tx/Block

Tx/Day

Blloqe/ditë

Tx/s

Data

2

50

2000

3.4MM

1728

40

Prill-22

4

40

4000

8.6MM

2160

100

Gusht-22

8

30

8000

23MM

2880

267

Nëntor-22

16

25

16000

55MM

3456

640

Qershor-23

64

20

32000

138MM

4320

1600

Gusht-25

128

10

64000

552MM

8640

6400

Qershor-28

2028 Throughput: 6.4k tx/s - në qershor të vitit 2028, EPIC Blockchain Protocol do të jetë në
gjendje të përpunojë 500+ milion transaksione në ditë, e cila është ekuivalente me nivelin
aktual të aktivitetit të Visa. Në këtë shkallë, pagesat do të mbeten me kosto të efektshme,
pasi subvencioni në bllok është i mjaftueshëm dhe ka kapacitet të gjerë. Vlerësimi ynë është
se shumica e transaksioneve do të jenë në thelb të lira (kosto nominale anti-spam) dhe se
pagesat me përparësi të lartë që duhet të kalojnë shpejt mund të shohin qindarka për.

Pamjaftueshmëri
Duke shmangur shkëmbimet e centralizuara, kemi shmangur problemin e shpenzimeve të
dyfishta të rezervave. Ka vetëm 14 milion EPIC, ndërsa numri i vërtetë i BTC efektive është
tashmë shumë më tepër se 21 milion. Do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të
ruajtur integritetin e furnizimit të dizajnit origjinal të Satoshit.

Shpejtësia

Sinkronizimi më i shpejtë i header

Qëndrueshmëria
Karbon negativ
Të pavarur ekonomikisht dhe vetëfinancuar
Asnjë gjurmë e mbeturinave elektronike
EPIC është minuar në hardware mall që tashmë ekziston, pasi është blerë për një
qëllim tjetër primar të tilla si spreadsheets (CPU) ose gaming (GPU). BTC gjeneron
miliona njësi të një funksion të vetëm të pajisjeve ASIC që hyjnë në landfillet e planetit
tonë dhe përkeqësojnë ndotjen.

Minimizimi i besimit
Alpha Leak
Whale Alerts - mbajtësit e mëdhenj të BTC-së e dinë se kur të dërgojnë një transaksion,
lëvizjet e tyre do të ndiqen. Kjo "rrjedhje alfa" është një pengesë për ndërtimin e strategjisë
optimale të portofolit dhe zgjidhet plotësisht nga konfidencialiteti i shtresës bazë, si në
EPIC, e cila nuk ka Alarme balene dhe nuk ka Rich List.

Vlerësimi lokal
Përdoruesit e BTC-së në përgjithësi zgjedhin t'ia imtasojnë funksionimin e nyjeve një pale
të tretë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se një nyje e plotë kërkon 380gb hapësirë
disku. EPIC, përkundrazi, punon në vend në 2.2gb hapësirë, duke e bërë atë më të
arritshme për njerëzit për të drejtuar nyjet. Kur lidhet me një nyje të jashtme, ekziston
mundësia e informacionit të komprometuar - në thelb, përdoruesi duhet t'i besojë nyjes
për të përfaqësuar besnikërisht gjendjen e tanishme të rrjetit. Përdoruesit e EPIC në vend
të vlefshëm të gjitha transaksionet dhe nuk kanë për të vënë besim në një palë të tretë.

Filtrimi I Nivelit Të Pishinës
Dërtuesit e BTC-së duhet të besojnë se kompani të tilla si Chainalysis nuk vendosin të
caktojnë adresën e tyre si në listën e zezë, sepse pastaj pellgjet e minierave modeli i
biznesit të të cilave është të censurojnë dhe filtrojnë transaksionet nuk do të përfshijnë
transaksionin në një bllok. EPIC nuk e ka këtë problem sepse minatorët nuk mund të
shohin detajet e adresës së transaksioneve.

Monedha Të Njollosur
Pranuesit e BTC, ata që pranojnë pagesën në të, duhet t'i besojnë klientit të tyre, sepse
mundësia e monedhave të njollosur është gjithmonë atje. EPIC e heq këtë besim, sepse
monedhat e ndotura janë të pamundura. Marrësit duhet të jenë vigjilentë jo vetëm për
monedhat e njohura të njollosur, por edhe për monedhat e njollosur në të ardhmen. Kur
BitMEX u akuzua nga Departamenti i Drejtësisë, brenda natës çdo fonde që vinte nga atje u
bënë të dyshuar. Coinbase nuk mbylli vetëm llogaritë ruse, ajo mbylli "llogaritë
potencialisht të lidhura me aktivitetin rus". Përdoruesit e EPIC nuk duhet të shqetësohen
për këto dallime politike.
Përdoruesit e BTC duhet t'u besojnë atyre me të cilët ndajnë adresën e tyre të çelësit
publik, për shkak të problemit të sulmeve të "pluhurit të ndotur" ku një sasi e vogël e
monedhave të njollosura është vendosur për të ndotur një objektiv dhe për të vonuar
lëvizjen e saj.

Organizimi I Pabesuar
Ndryshe nga qasjet e mëparshme si Zcash dhe Piratechain të cilat kërkojnë një
organizim të besuar, setup EPIC nuk kërkon besim.

Ubiquity
Minierat në 112 vende

Përdorimi
Explorer.epicmine.org:
Lartësia e Blockchain 1,341,156
Koha e bllokimit 61.5 s
Transaksionet 118,799
Tarifa e llogaritur 0.0063 EPIC

Dobishmëria
Dyqan Vlerash
Që nga fillimi, EPIC ka ndjekur rrugën e njohur të fluturimit të përjetuar nga frymëzimi i
tij, Bitcoin Core. Një BTC e investuar në EPIC në mars të vitit 2020 aktualisht vlen 129
BTC.

Mediumi I Shkëmbimit

Kostoja

$2 - $81

<$.01

Shpejtësia

10 minuta

1 minute

Kërpudhat

No

Yes

L1 Throughput 2022

4.6 tx / s

17 tx / s

L1 Throughput 2028

4.6 tx / s

6.4k tx / s

Mbështetja E Programeve Miniere
●

HiveOS

●

SRBMiner

●

TT-Miner

●

XMRig

Tregtim
EPIC u ofron tregtarëve mundësi arbitrazhi në dy rrjete Dex: Stellar dhe ViteX

Bitmart
Që nga 21 mars 2022 Bitmart përfundon integrimin e tyre dhe do të fillojë ofrimin e
tregtisë në EPIC / USDT.

Stellar

ViteX

E*DEXAtomix
Në zhvillim
Pa pagesë, ruajtja e konfidencialitetit
Shkëmbim Atomik Jo-Kurstodial
Deks desktopi i shkarkuar
E4

BTC

E5

XMR

FIRO* ZEC*

* Lelantus & z-z vetëm

E6

GRIN

LTC*

* MW-EB vetëm

E7

CCX

ZANO

E8

ARRR

HUSH

Direkt, Jo-Custodial, Zinxhir P2P - Shkëmbimi Atomik i Zinxhirit

Kuleta
Desktop GUI

I disponueshëm për Linux, Mac, & Windows

Veçori të reja
●

Lidhu me nyjet lokale dhe të largëta

●

Nuk ka nevojë për të hapur portet Router

●

Mund të dërgoni transaksione mbi Tor

Lëvizshëm
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