
EPIC Blockchain
Protokolü  E3
Milestone Sürümü Yüksek 
Güvence, Kullanılabilirlik ve 
Özellikler İçin Yeni Standartlar 
Belirliyor

11 Mart 2022,
Miami, Florida

Tasarım Hedefleri - Bitcoin'in DNA'sına Sadık Kalmak

Soyut

Erişilebilirlik

Anonimlik ve Gizlilik

Denetlenilebilirlik
Ödeme Provaları

Sansür Direnişi

Merkezileşme Direnci
Meta-DAO yönetişim yapısı
En Az Biçimsel Hiyerarşi
Şirket Yok
Premin Yok

El Koyma Direnci
Adressiz Tasarım
Gizli İşlemler
Öz Velayet İçin Tasarlandı
Dandelion++

Yerelleşme



Tam Düğümler
Havuz Konsantrasyonu

Havuz Seviyesi Merkeziyetsizleştirme İçin Gelecekteki Çabalar

Geliştirici Dostu

API
Cüzdan iletişimi için API v3 (Yenİ)

API Kullanılabilirlik Geliştirmeleri
Belge Geliştirme

Kullanım Kolaylığı
İptal Edilebilir hareketler
Bağlantı nokta -ları
Hareket Seçenekleri

Tor
Epicbox 

Kullanıcı arayüzü
Konsol ve Dosya Çıktısı
TUI: Terminal Kullanıcı Arabirimi

Ekonomik Güvenlik

Rekabetçi Maliyet Yapısı
Açık Tedarik Zinciri
Polifazik Proof-of-Work Çoklu Algoritma Madenciliği ASIC vergiden kaçınır
Öz Kaynak Hazinesi

Esneklik

Geleceğe Yönelik
Ek Uygulamalar
Polifazik çalışma kanıtı
Gizlice Göz Atma: ECK Kanarya Ağı
Kuantum Hazır

Yüksek Güvence
Otomatik Test
Savaş Test Edildi
Olgunluk
Pas



Teknik Borç
Gelişmiş Güvenlik ve kararlılık

Çakışma Çözümü
Optimizasyon
Eşler: MPSC Kanalı ve İlk El Sıkışma mesajları
Sunucu-Cüzdan İletişimi
Kararlılık Geliştirme
Senkronizasyon
Windows Uyumluluğu

Bakım

Immutability

Tarafsızlık

Açıklık

İzinsizlik

Havuz
Amerika
EMEA
Asya-Pasifik

Mevzuat Uyumluluğu

YARIŞIYOR Yasası
Howey Testi
Altyapı Faturası / Broker Tanımı
İstİkRARLI Yasa

Elastikiyet

Ölçeklenebilirlik

Kıtlık

Kıtlık
Daha Hızlı Üstbilgi Eşitlemesi

Gözetim Direnci

Dandelion++
I2P & Tor



I2P
Tor

Sürdürülebilirlik

Verim

Güven En Aza indirme

Ubiquity

Kullanım

Yarar
Değer Deposu
Değişim Ortamı
Madencilik Yazılım Desteği
Alışveriş

Cüzdan

Desktop GUI

Sürüm Geçmişi

Temel Özellikler
Geliştirilmiş Performans

Zorluk Ayarlamayı En İyi Duruma Getir
Gizlilik

Tor

İhtiyaçlar

Bugün Epicenter Labs, EPIC Blockchain Protokolü'nün üçüncü yinelemesi olan E3'ü tanıttı. 
Sürüm, dApp oluşturucuların daha önce hiç olmadığı kadar yenilik yapmalarını sağlayan 
temel özellik geliştirmelerini içerir.

Soyut
Elektronik nakitin tamamen eşler arası versiyonu, çevrimiçi ödemelerin bir finans 
kurumundan geçmeden doğrudan bir taraftan diğerine gönderilmesini sağlar. En uzun 
zincir kuralı ve Proof-Of-Work ile birlikte 21 milyon coin'lik Bitcoin Standart para politikasını 
takip eden EPIC, orijinal tasarımı geliştirir ve şu anda kitlesel benimsemeyi engelleyen 
önemli sorunları çözer. 



Temel katman gizliliği, kullanıcıları misillemeden korur, madeni paraların lekelenmesini 
önler ve sansür, merkezileştirme, el koyma ve gözetime karşı direnç sağlar. Güvenilmez, 
izinsiz, değişmez ve mevcut ve gelecekteki düzenlemelerle maksimum düzeyde uyumlu 
pratik merkezi olmayan bir ödeme sistemi oluşturduk.

Tasarım Hedefleri

Bitcoin'in DNA'sına Sadık Kalmak
Değerlerimizi Korumak

●  Sansür Direnişi
● Merkezileşme Direnci
● El Koyma Direnci
● Tarafsızlığın Güvenilir Temeli
● İzinsizlik
● Mevzuat Uyumluluğu
● Gözetim Direnci
● Güven En Aza indirme

Erişilebilirlik
● EPIC tam düğümleri 100'den fazla ülkede yaşar.
● Gerekli yazılım (Github | App Store | Play Store) dünya çapında 

kullanılabilir.
● İşlemler I2P ve Tor üzerinden gönderilebilir.
● Yalın, hafif, hızlı mimari mobil ve düşük güçlü cihazlar için uygundur.

Anonimlik Ve Gizlilik
EPIC'teki tüm işlemler tamamen gizlidir, körlenmiş miktarlar ve adresler vardır. 
Monero'daki CryptoNote gibi önceki yaklaşımlar, blok zincirinde bireysel işlemleri daha 
sonraki dekanonymizasyona karşı savunmasız hale getiren izler bırakır. EPIC işlemleri, 
bugün ve yarın geleceğe yönelik gizlilik sunar.

https://medium.com/epic-cash/the-freeman-family-e3b9c3b3f166


Gizli -lik
BTC'de, tüm işlemler hakkındaki önemli ayrıntılar blockchain'de açık inceleme için 
kullanılabilir. Konum, adres ve miktar şifrelenmemiş ve sonsuza kadar herkes 
tarafından görülebilir. EPIC, bir işlemin taraflarının ne adresini, ne miktarını ne de 
coğrafi konumunu gösterir.

Kamu Denetlenilebilirliği ve Bireysel Anonimlik
∞ Genel muhasebede, her blokta kriptografik kalıntılarının - çekirdeğin - varlığı 

sayesinde işlemlerin gerçekleştiğini görmek mümkündür.

∞ Ancak, yalnızca gönderen ve alıcı, işlemle ilgili herhangi bir ayrıntıyı yalnızca 
gerçekleştiği gerçeğinden daha fazla tespit edebilir.

∞ Ödeme Koşulları, işlemlerin üçüncü taraf denetlenmesini sağlama imkanı 
sunar.

∞ Bireysel işlemlerinin sınırsız izlenebilirliğini tercih eden kullanıcılar için, 
Wanchain'de EONE veya Vite / Stellar / Binance Smart Chain'de ÜÇÜNCÜ taraf 
operatörlerden EPIC gibi "sarılmış EPIC" belirteçlerini kullanma seçeneği olacaktır.

CoinJoin
Bir kez karıştırılan yumurtalarda olduğu 
gibi, tüm EPIC işlemleri her bloktan sonra 
otomatik olarak toplanır.

Kesme
Kesme toplama, gereksiz ara veri öğelerini ortadan kaldırır, yalnızca son durum 
değişikliğini yansıtır. Alice, Carol'a gönderen Bob'a gönderirse, blok zinciri net değişikliği 
kaydeder: Alice->Carol ve Bob'un ayrıntılarının saklanması gerekmez. Bu sadece yerden 
tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda gizliliği de artırır.



Dandelion++

Dandelion++, resmi olarak garantili anonimliğe 
sahip hafif ve basit bir ağ katmanı çözümüdür. 
Ontario (kök fazı) kaynaklı bir işlem nihayet 
Canberra'da aşağı inebilir (kabarık faz). 
Dandelion++, kullanıcıların fiziksel Bitcoin 
saldırıları yaşamasını önler.

I2P
I2P, Tor'un erişilemeyen bölgeler için alternatif bir kanaldır. E2'den bu yana EPIC işlemleri 
I2P üzerinden sunulmuştur.

Pedersen Taahhütleri
Pedersen taahhütleri, kullanıcının seçilen değeri (veya seçilen deyimi) başkalarına 
gizlerken, taahhüt edilen değeri daha sonra ortaya çıkarmak için kaydetmesine izin veren 
bir şifreleme ilkel türüdir.



Pedersen Taahhüdü hakkında daha ayrıntılı açıklamalar için buraya bakın.

Schnorr İmzaları
Taproot'ta olduğu gibi, Schnorr imzaları, hesaplama süreçlerinde verimliliği artıran 
anahtar toplama sağlar. Bitcoin Core'un aksine, Schnorr yalnızca bir alt kümeye değil, 
varsayılan olarak tüm işlemlere uygulanır.

Dijital imzalar için şifreleme Schnorr şeması Claus-Peter Schnorr tarafından tasarlanmıştır 
ve bir etkileşimin yerini kriptografik karma işlevinin kullanılmasına alır. Bu, karmaşık 
işlemlere izin verir ve kullanıcı gizliliğini önemli ölçüde artırır.

Tor
Tor ağı, web'deki veri ve iletişim için gizlilik 
sağlayabilen güvenli, şifreli bir protokoldür. Soğan 
Yönlendirme projesinin kısaltması olan sistem, IP 
adreslerini, çevrimiçi verileri ve tarama geçmişini 
gizlemek için bir dizi katmanlı düğüm kullanır.

E3, Tor üzerinden işlemleri doğrudan CLI cüzdanının içinden yürütme olanağı getirerek 
gözetim direncini artırır.

zkPoK
Sıfır Bilgi Bilgi Kanıtı'nın en önemli özelliği, her iki tarafın da kanıtlanmış bilgilerin 
içeriğinden habersiz kalırken bir bilgi parçasının doğruluğunu doğrulayabileceğini içerir.

Temel prensip basitçe açıklanmaktadır: Alice'in bir kasayı açma kombinasyonu gibi bazı gizli 
bilgileri varsa ve Bob'un bu bilgiye kendisi almadan bu bilgiye sahip olduğunu doğrulaması 
gerekiyorsa, Alice Bob'un kombinasyonu görmesine izin vermeden kasayı açacak ve sonra 
tekrar kapatacaktır.



Denetlenilebilirlik

Ödeme Provaları
Ödeme Koşulları, ödeyenlerin işlem sürecinin bir parçası olarak para alındığını 
kanıtlamalarını gerektirmelerini sağlar. Ödeyenler daha sonra ödeme anlaşmazlıklarını 
çözmek ve doğru payee fon gönderdiklerini kanıtlamak için bu "kanıtları" kullanabilirler.

Sansür Direnişi
Gerçek Nakamoto Dağıtılmış Konsensüs: %100 çalışma kanıtı, özel düğüm yok, en uzun 
zincir kuralı

Dosya aktarım yöntemi ile soğuk cüzdandan soğuk cüzdana çevrimdışı işlem gönderebilir.

Sansür Direnci Nedir?
1. Ağın kendisi kapatılamaz
2. Herhangi bir kullanıcının ağdaki etkinliği kapatılamaz

EPIC kullanıcıları sansüre karşı nasıl savunur - Bitcoin Core ile karşılaştırma

Velayet



EPIC kullanıcıları genellikle kendi 
paralarını yerel olarak gözaltına alıyor

Yasal Karışıklıklar

Ex Post Facto -: Geriye dönük olarak uygulanan 
değişen yasalar, daha önce yasal faaliyetleri 
kriminalize etmek için blockchain verilerini 
kullanır. Bugün yapılan eylemler onlarca yıl 
sonra peşini bırakmayacak.

Blockchain'de işlemler veya tarafları hakkında 
hiçbir bilgi açıklamayan kriptografik kalıntı 
dışında kalıcı bir iz kalmaz.

UTXO Davaları -: Bireysel adresler yasal 
işlemlerde adlandırılabilir ve wyoming merkezli 
bir endüstrinin buna karşı bir "durulama süresi" 
ile korunmaya çalışmasına neden olabilir.

EPIC'te bu tamamen gereksizdir, çünkü tüm 
paralar mantar ve değiştirilebilir.

Ağ

İşlemler çevrimdışı imzalanabilir

EPIC kullanıcıları konumlarına göre 
kısıtlanamaz, çünkü Tor & i2P üzerinden 
işlem gönderebilirler ve

Zincir Dışı Misilleme

EPIC, işlem adresleri ve tutarları harici 
taraflar tarafından görülmediği için 
kullanıcıları bundan korur.

Havuz

Bekçi: BTC kullanıcıları ağırlıklı olarak 
üçüncü tarafların varlıklarını gözaltına 
almalarına izin vermeyi tercih eder. Bekçiye 
bir şey olursa, mal varlığı tehlikeye atılabilir.

Bir hareketi imzalamak için Internet 
bağlantısına Internet Erişimi erişimi 
gereklidir

Bitcoin Core trafiği engellenebilir ve 
coğrafi olarak engellenebilir.

Banka Hesabı Ele Geçirmeleri -: BTC 
kullanarak kamyonculara bağış yapan 
Kanadalılar banka hesaplarına erişimlerini 
kaybettiler.



EPIC'te bu imkansız

Bozuk Paralar

Yaptırım
OFAC SDN listesi belirli adresleri içerir. Bu 
adreslerle işlem yapılan herkes maruz 
kalmayla karşı karşıya kalır.

EPIC'in adresi yoktur. Tüm işlemler doğrudan 
cüzdan-cüzdandır.

Mikser Cüzdanları
Binance, Samourai ve Wasabi gibi mikser 
cüzdanlarına yapılan işlemleri engeller. 
TradeOgre kullanıcıları, Bitbuy gibi merkezi 
borsalara para yatırırken BTC mevduatlarının 
reddedildiğini keşfederler.

Tüm EPIC paraları mantarlanabilir, bu da 
bozuk para olgusunu kaynağında ortadan 
kaldırır.

Merkezileşme Direnci

Meta-DAO Yönetişim yapısı
DAO yönetimi, blockchain tabanlı ağlar için kurumsal yönetimden açıkça daha iyidir. 
DAO'ların kendileri, özellikle para söz konusu olduğunda, (hatta vektörlere saldırarak) 
politikleşmenin tartışmalı noktaları haline gelebilir, bu yüzden ECR'yi bir Meta-DAO veya 
"DAO'ların DAO'su" olarak tasarladık.

BTC madencilik havuzları, işlemleri adrese 
göre filtreleyebiliyor.

https://powerkee.substack.com/p/blockseer-introduces-bitcoin-censorship?s=r


Yüzlerce katılımcı * yüzlerce sohbet grubu = dağıtılmış bir güç. Taban girişimleri organik 
olarak ortaya çıkar ve adaptif bir hücresel yapı ile sonuçlanır.

En Az Biçimsel Hiyerarşi
Merkezileşme direnci bir slogandan daha fazlasıdır, bir yaşam biçimidir.

Şirket Yok
Onlarca veya yüzlerce maaşlı çalışanı olan blockchain girişimleri doğal olarak önce kendi 
çıkarlarını gözeterek diğer paydaşlarla potansiyel yanlış hizalamaya yol açmaktadır. EPIC, 
saf bir protokol olarak, herkesi eşit zemine oturtuyor.

Premin Yok
İçerdekiler ve ilk balinalar bir ağa hakim olduklarında, Ethereum hard fork'unda tanık 
olunduğu gibi yönetişim sorunlarına yol açabilir.



El Koyma Direnci

Adressiz Tasarım
Kanada'daki bağışçılar kısa süre önce zincire 50 dolar değerinde gözetim parası 
göndermenin banka hesaplarına ve hatta fiziksel varlıklara el koyma gibi zincir dışı 
sonuçlara yol açabileceğini keşfettiler.

Gizli İşlemler
Burun ürkek komşular ve zorba rejimler cüzdan bakiyelerini faaliyet için izleyemezler. EPIC, 
kripto para birimini herkes için kullanımı güvenli hale getirir.

Dandelion++
Bitcoin Core gibi gözetim paraları, işlem yaparken IP adresini açıklayarak kullanıcılarını 
riske maruz bırakır. Dandelion++ kullanıcıların konumlarını sızdırmayarak güvende 
kalmalarını sağlar.

Öz Velayet İçin Tasarlandı
Kore'de hükümetlerinin vergi borcu olduğuna inandığı kullanıcılar cüzdanlarını boşaltılmış 
halde buldu. EPIC kullanıcıları genellikle kendi anahtarlarının velayetini korur ve bu da keyfi 
ele geçirmelere karşı koruma sağlar.

https://www.foxnews.com/media/canadian-freedom-convoy-truck-seized-bank-account-frozen


Yerelleşme

Tam Düğümler

4 havuz
● 51pool.online
● Epicmine.org
● Fastepic.eu
● Icemining.ca

http://51pool.online
http://epicmine.org
http://fastepic.eu
http://icemining.ca


Havuz Konsantrasyonu
İlk bakışta, Icemining.ca gelen hashrate'in% 51'> payı endişe vericidir, ancak bu tek 
istatistik tüm hikayeyi anlatmaz:

● Polifazik Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo), bir saldırganın 3 algoritmanın %51'ine
komuta etmesini gerektirir.

● %26'sı bir havuz dışında madencilik yaparak saldırı durumunda ek güvenlik sağlıyor.

Sadece 2 yaşında olan bir ağ için, pazar talebi tarafından yönlendirilen organik olarak 
oluşturulmuş 4 havuza sahip olmak olağanüstüdür. Çoğu madencilik olan milyarlarca tam 
düğüm vizyonumuzu desteklemek için, çok merkezi hale gelmemek için on binlerce havuza 
ihtiyacımız olacağına inanıyoruz. Bu amaçla, şu anda insanların kendi havuzlarını kolayca 
döndürmelerini engelleyen temel darboğazları ortadan kaldırmak için 2019'dan bu yana bu 
konuya önemli Ar-Ge kaynakları yatırdık.

Havuz Seviyesi Merkeziyetsizleştirme İçin Gelecekteki Çabalar
● Girişimcileri ve büyük ölçekli madencileri kendi havuzlarını işletmeye teşvik etmeye

devam edin

● Github'da DIY FOSS havuz yazılımı mevcuttur



● Genel Epicenter ekosistemindeki staking ve diğer düğüm türlerine sahip PoW
havuzlarının bağlanması

Geliştirici Dostu

API

Cüzdan iletişimi için API v3 (Yenİ)

API Kullanılabilirlik Geliştirmeleri

Belge Geliştirme
E3, inşaatçıların pazara daha hızlı ulaşmalarını sağlayan mevcut dokümantasyon 
kütüphanemizi geliştirir.

Ease of Use

İptal Edilebilir İşlemler
Genel anahtar adrese dayalı kripto para birimlerinin aksine, Mimblewimble'da para 
kaybetmek imkansızdır. Yanlışlıkla gönderilen işlemler henüz sonuçlanmamışsa iptal 
edilebilir.

Limanlar
E2'de işlem göndermek için yönlendirici portlarını açmak gerekiyordu. E3, Tor'u entegre 
eder, böylece buna artık gerek kalmaz.

Madencilik
Madenciliği daha erişilebilir ve kolay hale getirmek için önemli kaynaklara yatırım yapıldı. 
Blacktygr tarafından Easy-Miner 2.0 ve Epicmine.org tarafından otomatik yapılandırma gibi 
özel örnekler verilebilir.



Hareket Seçenekleri

Tor
Tor entegrasyonu, yönlendirici bağlantı noktalarını açmaya veya bir https adresini 
kullanıma çıkarmaya gerek kalmadan etkileşimli işlemleri kolaylaştırır. Sonuç olarak 
anonimlik artar.

EpicPay.me
EpicPay.me, zaman uyumsuz etkileşimli olmayan ileti işlemenin, merkezi bir şekilde de 
olsa etkileşimli olmayan işlemler için çözülmesini sağlar. Bu hizmetin gelecekteki 
sürümleri altyapıyı daha da merkeziyetsizleştirecek ve sertleştirecektir.

Kullanıcı arayüzü

Konsol ve Dosya Çıktısı
#18 Dosya ve Konsol çıkışı ve temizliğinin bölünmesi

TUI: Terminal User Interface
#13 Terminal Kullanıcı Arabirimi: Listeler kaydırılabilir
#14 Terminal Kullanıcı Arabirimi: Günlük görünümünü tanıt
#15 Terminal Kullanıcı Arayüzü: Kararlılık ve kullanılabilirlik konusunda genel iyileştirmeler



Ekonomik Güvenlik

Rekabetçi Maliyet Yapısı
Bitcoin Core ekosistemi, ağın sürekli güvenliğini desteklemek için 10+ milyar dolar 
sermaye harcaması gerektiriyordı. Bu, zaten mevcut olan emtia donanımında çalışan 
EPIC'te tamamen gereksizdir.

Açık Tedarik Zinciri

AMD Hasılat: 
$15b

Numara RandomX
ProgPow

Apple Hasılat: 
$365b

Numara M1: RandomX & ProgPow

ARM Hasılat: 
$2b

Numara RandomARM

Bitmain 
Hasılat: $2b

Evet Numara

Intel Hasılat: 
$79b

Evet RandomX

MicroBT 
Hasılat: $1b

Evet Numara

Nvidia 
Hasılat: $24b

Numara ProgPow



$82b $483b

Polifazik Proof-of-Work Çoklu Algoritma Madenciliği 
ASIC vergiden kaçınır
Bitcoin Core kullanıcıları 2021 yılında madencilik ücretlerine 1+ milyar dolar harcadı.

Öz Kaynak Hazinesi

Esneklik
Ek kullanım örneklerini barındıracak şekilde genişletilebilir. Gelecekteki sürümler çok 
varlıklı yetenek ve ek algoritmalar içerecektir.

Çok Kıymetli
Gelecekteki sürümler, mantar veya mantarsız birden fazla belirteç türünün 
oluşturulmasına, zincirin yerel varlığı olan $EPIC ile birlikte EPIC zincirinde işlem 
yapılmasına izin verecektir. Bu, alternatif varlıkların Mimblewimble'ın tam koruması ile 
işlem görebilmesini sağlar.

Bu yaklaşım, EPIC'in yerel coin'inin yanı sıra akıllı sözleşmelerin yükü olmadan ERC20 
belirteçlerine benzer işlevler sağlar. Özel belirteçleri desteklemek için Mimblewimble'ı 
kullanarak, gerçek mantarlığı ilk kez token evrenine genişletiyoruz.

İhraççılar, belirli işlemler için mutlak gizlilik sağlarken dolaşımdaki toplam varlık sayısı 
hakkında şeffaflık sağlayabilir. Varlıklar güvenli ve eğlenceli bir şekilde zincir üzerinde 
değiştirilebilir, bu da bireysel işlemler için tam Mimblewimble garantileri kümesini 
korurken fiyat keşfine ve piyasa açıklığına izin verebilir.



Özel jetonlar eklemek, Mimblewimble'ın gücünün heyecan verici bir dizi yeni kullanım 
örneğine kullanılmasını sağlar. Dijital indirmeler, sık uçan mil, mobil dakikalar, park 
cezaları fayda sağlayabilecek kullanım örneklerine örnektir.

Algorithms

E4 RandomARM
E5 RISC-V
E6 Quantum-Resistant Structured Lattice
E7 AI TPU

ERC20-Style
Varlık Türleri
Mantar:
Mantarsız: ERC721, 1155 etc

Hareket Biçimleri
E3'te işlemler etkileşimlidir ve 3 adım gerektirir. Protokolün gelecekteki sürümleri, 2 
adımlı ve 1 adımlı işlemlere izin verecek, koordinasyon gereksinimlerini azaltacak ve ilgili 
kullanım örneklerinin aralığını genişletecektir.

Gelecekte, yüz yüze işlemler için daha fazla destek sağlamaya çalışıyoruz:

● Sesli işlemler
● Bluetooth işlemleri
● QR kod hareketleri

Taşıma Katmanı
Üçüncü taraf katılımcılar, kod tabanında veri aktarımını modüler hale getirerek kolayca 
yeni kanallar ekleyebilir, denemelere yardımcı olabilir ve ayrıca sansüre hızlı yanıt verebilir.



Geleceğe Yönelik

Ek Uygulamalar
TPU'ya özgü algoritmaların entegrasyonu, iş kanıtını kullanışlı hale getirme imkanı sunar 
ve EPIC'i bir makine öğrenimi motoruna dönüştürür.

Polifazik çalışma kanıtı
EPIC'in modüler tasarımı anında anında anında alıcı algoritmalarına izin verdiğinden, 
güvenliği ihlal edilmiş algoritmalar çok az endişe vericidir.

E4: RandomARM
E5: Proof of Spacetime, RISC-V
E6: Quantum-Resistant Structured Lattice
E7: TPU (TBD)

Gizlice Göz Atma: ECK Kanarya Ağı
ECK - Google Docs

Kuantum Hazır
2019 yılından bu yana yapılan araştırma çalışmaları yapılandırılmış kafes algoritmalarının 
uyumlu olduğunu doğrulamamaktadır.

Yüksek Güvence

Otomatik Test
E3, gelecekteki sürümleri daha hızlı bir şekilde zorlama yeteneğimizi geliştirecek otomatik 
test altyapısına yatırım yapma fırsatı verdi.

Savaş Test Edildi
"Kanat kanaması yerine lider" yaklaşımımızın bir parçası olarak, bu değişiklikleri Rust-
Mimblewimble ekosisteminin geri kalanından çekerken çok rahat hissediyoruz, çünkü diğer 
ağlarda üretimde yeterli süre boyunca işlevseller.

https://docs.google.com/document/d/1anv2u-J2qlHohWFjk4L46zTZwSDkPdTMqTB0tmXVX4g/edit#heading=h.kt5x6oi23ofh


Olgunluk
İthal kod, diğer projelerde olaysız bir şekilde 12+ aydır üretimde çalışıyor.

Pas
Programcı hatasının kapsamını sınırlayan bellek güvenliği özellikleri için Rust'ı seçtik.

Teknik Borç

Gelişmiş Güvenlik ve kararlılık
Hata  #6 7 8

Çakışma Çözümü
Hata  #20

Optimizasyon
#11 Daha iyi çıkış PMMR işleme ve Chain DB endeksi

Zorluk Ayarlamayı En İyi Duruma Getir

Eşler: MPSC Kanalı ve İlk El Sıkışma mesajları
Hata  #10

Sunucu-Cüzdan İletişimi
Hata #22

Kararlılık Geliştirme
Hata  #12

Senkronizasyon
Hata  #21

Windows Uyumluluğu
Hata  #23



Bakım
#5 The Hardfork (HF2), CuckarooM29 PoW değişikliklerini tanıttı
#6 Yeni Üstbilgi Sürüm 7
#7 Daha İyi Üstbilgi Sürüm Anahtarı
#9 Sırıtma 3.0.0 kod tabanını tümleştirme

Immutability
Topluluk üyesi Izlo'nun yorumu:

Kriptoda çok önemli ideolojiler vardır. Özgürlük, özgürlük, mahremiyet, merkeziyetsiz, 
güvenilmez, değişmezlik ve daha fazlası gibi kelimeler genellikle bir topluluk tarafından 
paylaşılan temel inançları belgelemek için teknik incelemelerde kullanılır. Zaman geçtikçe, 
bu temel ilkeler test edilir ve esneklik değerlendirilebilir.  Her yerde bulunan ve merkezi 
olmayan CPU ve GPU bileşenleri tarafından mayınlanabilen Proof of Work olarak başlayan 
bir coin, ASIC'lerin merkezi istiflemesine dönüşür. Merkezi Olmayan İş Kanıtı, merkezi Proof 
of Stake'e yol açar. Bariz dengeler var. Ağın güvenliğini sağlaman için tebrikler. Ama ne 
pahasına? Ademi merkeziyet inancının temeli, çoğu teknik incelemede olduğu gibi, 
meslekten olmayan kişiye fayda sağlamak yerine kurumsal çıkarlara satılır. Elbette, madeni 
para fiat'a kıyasla hala nispeten merkeziyetsiz olabilir, ancak temel değere sahip bir sütun 
tehlikeye girer ve hala önemseyen topluluklar tarafından desteklenen daha iyi alternatifler 
vardır. Uzun vadede hangisi daha esnek olacak? Ortak topluluk değerlerine sadık olan coin 
mi yoksa kurumsal endüstriye satan madeni para mı? Cevap çok açık. Kriptoyu ilk etapta 
anlamlı kılan ve topluluklarımıza katılan insanlardır. Peki tüm bunların değişmezlikle ne ilgisi 
var?

Merkeziyetsizlik için verilen örnek değişmezlik ile ilgilidir. Örnek, topluluk temel 
değerlerinden sapmanın değişmezlikten ödün vermekle aynı olduğunu yakalar.  "Kod kanun 
mudur?" diye soran sorunun özüne iniyor. En basit ifadeyle EVET, olmadığı zamanlar hariç. 
Teknik incelemelerde belgelenen topluluk temel değerleri, yasa olarak yorumlanacak 
değerlere çok daha yakındır. EPIC Değer Taşması Olayı, bir çatışma olduğunda temel 
ilkelere olan bağlılığımızı göstermektedir.



Tarafsızlık

Topluluk Yönetildi
Madencilik yüzdelerinin yeniden tahsis edilip edilmeyeceği veya Değer Taşması Olayı'ndan 
kaynaklanan kaybın nasıl sosyalleştirılacağı gibi zorluklarla karşılaştığınızda daha da 
güçleniriz.

DAO Destekli
Tüm geliştirici ücretleri Epicenter DAO Hazinesine tahakkuk ettirilir ve kimse için bir kar 
merkezi değildir.

Seviye Oyun Alanı
İlgili herkes, ister madencilik yoluyla ister açık piyasada satın alma yoluyla madeni para elde 
etme fırsatına sahip olmuştur.

Premin Yok
EPIC fuarı 2 Eylül 2019'da genesis tedariki sıfır ile başladı.

Açıklık
EPIC% 100 GPL V3 lisanslıdır.

Herkes github üzerinden çekme isteği gönderebilir.

İzinsizlik
EPIC izinsiz bir protokoldür. Herkes tam düğüm ve/veya benimkini çalıştırabilir.

Havuz

Amerika
Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine



EMEA
Germany 51pool Icemining
EU - Russia/North Icemining
EU Epicmine FastEpic
Turkey Icemining

Icemining
Icemining

Asya-Pasifik
Çin            
Hong Kong 
Singapore Icemining

Mevzuat Uyumluluğu

YARIŞIYOR Yasası
Önerilen yasada, "Finansal hizmetlerdeki yenilikler, FinCEN'e (Mali Suçları Uygulama Ağı) 
özel önlemler yetkisi verildiğinde 20 yıl önce öngörülemeyecek sınır ötesi işlem 
yöntemlerini dönüştürdü ve genişletti." Eylem, dijital varlıkların meşru amaçlar için 
kullanıldığını kabul ediyor, ancak bunun "yaptırım kaçıranlar, dolandırıcılar, kara para 
aklayanlar ve fidye yazılımı saldırıları yapanlar gibi kötü aktörler için de bir nimet" olduğunu 
söylüyor.

Merkezi altyapıya dayanan ağlar, kullanıcılara giderek daha fazla hizmet veremeyecektir. 
EPIC bu trendden faydalanmak için ayakta duruyor.

Howey Testi
Haziran 2018'de SEC'in eski Başkanı Jay Clayton, Bitcoin'in bir güvenlik olmadığını açıkladı: 
"Kripto para birimleri: Bunlar egemen para birimlerinin yerine dolar, euro, yen'i bitcoin ile 
değiştirin. Bu tür bir para birimi bir güvenlik değildir." dedi.

EPIC, Howey Test uyumluluğu için açıkça tasarlanmıştır ve Kripto Derecelendirme Konseyi 
yönergelerine göre kelimenin tam anlamıyla listelerden puan 19:00'da puan 18:00'e kadar 
çıkar.

https://epicenter.epic.tech/investors/


Altyapı Faturası / Broker Tanımı
Önerilen mevzuata göre, belirli blockchain türlerini kullanan kişilerin broker tanımı altında 
lisans almaları gerekebilir. EPIC kullanıcıları buna karşı bağışıktır.

İstİkRARLI Yasa
EPIC bir stablecoin olmadığı ve merkezi olmayan olduğu için geçerli değildir.

Elastikiyet
Polifazik Proof-of-Work, algoritma başına her 2 saatte bir zorluğu ayarlar ve bu da ağın +%
1000 ve %-90 hashrate değişikliklerini kolaylıkla işlemesini sağlar. Zaman içinde ağımızın 
heterojenliğini artırmaya ve istikrarını artırmaya devam edeceğiz.

Fikir
Burada belirtilen analize dayanarak ve aşağıdaki nedenlerle, benim profesyonel 
görüşüme göre, EPIC CASH ("EPIC), 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul 
Kıymetler Yasası ("Yasa") kapsamında tanımlandığı gibi bir menkul kıymet değildir 
ve SEC v. Howey, 328 US 29311946) (bundan böyle "Howey" olarak anılacaktır) veya 
onun neslinin analizi kapsamında bir "yatırım sözleşmesi" oluşturma kriterlerini 
karşılamaktadır.

Arka fon
EPIC blok zinciri şu anda Testnet'te, 13 Temmuz 2019'da ve yaklaşık olarak planlanmış 
sıfır öncül adil lansman genesis ana net bloğu ile. EPIC, taban gizlilik zinciridir.

https://www.reddit.com/r/bitcoincashSV/comments/bmnt04/us_government_declares_every_lightning_network/


Ölçeklenebilirlik

Depolama Gereksinimleri

Verim

Blok Boyutu MB Engelleme Süresi 
Saniye

Tx/Blok Tx/Gün Bloklar/Gün Tx/s Tarih

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Nisan-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Ağustos-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Kasım-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Haziran-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Ağustos-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Haziran-28

2028 Aktarım Hızı: 6.4k tx/sn - Haziran 2028'de EPIC Blockchain Protokolü, Visa'nın mevcut 
faaliyet seviyesine eşdeğer olan günde 500 milyondan fazla işlem yapabilecek. Bu ölçekte, 
blok sübvansiyonu yeterli olduğundan ve yeterli kapasite olduğundan ücretler uygun 
maliyetli kalacaktır. Tahminimiz, çoğu işlemin esasen ücretsiz olacağı (nominal istenmeyen 
posta önleme maliyeti) ve hızlı bir şekilde geçmesi gereken yüksek öncelikli ödemelerin 
başına kuruş görebileceğidir.

Kıtlık
Merkezi borsaları erteleyerek, kesirli rezerv çift harcama sorununu önledik. Sadece 14 
milyon EPIC var, oysa gerçek etkili BTC sayısı zaten 21 milyonu aşmış durumda. Satoshi'nin 
orijinal tasarımının tedarik bütünlüğünü korumak için mümkün olan her şeyi yapacağız.

https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/aboutvisafactsheet.pdf


Hız

Daha Hızlı Üstbilgi Eşitlemesi

Sürdürülebilirlik

Karbon Negatif

Ekonomik Olarak Bağımsız ve Kendi Kendine 
Finansman

Sıfır E-Atık Ayak İzi
EPIC, elektronik tablolar (CPU) veya oyun (GPU) gibi başka bir birincil amaç için satın 
alınmış olan zaten var olan emtia donanımında mayınlı. BTC, gezegenimizin çöp 
sahalarına giren ve kirliliği şiddetlendiren milyonlarca ünite tek kullanımlık tek işlevli 
ASIC donanımı üretir.



Güven En Aza indirme

Alfa Sızıntısı
Balina Uyarıları - BTC'nin büyük sahipleri, bir işlem gönderdiklerinde hareketlerinin takip 
edileceğini bilir. Bu "alfa sızıntısı", optimal portföy stratejisinin inşası için bir engeldir ve 
Balina Uyarıları ve Zengin Listesi olmayan EPIC'te olduğu gibi temel katman gizliliği ile 
tamamen çözülür.

Yerel Doğrulama
BTC kullanıcıları genellikle düğüm işlemini üçüncü bir tarafa dış kaynak olarak kullanmayı 
seçer, bu da tam bir düğümün 380gb disk alanı gerektirdiği göz önüne alındığında 
mantıklıdır. EPIC ise bunun aksine, yerel olarak 2,2 gb alanda çalışır ve insanların düğümleri 
çalıştırmasını daha erişilebilir hale getirir.  Harici bir düğüme bağlanırken, güvenliği aşılmış 
bilgi olasılığı vardır - özünde, kullanıcı ağın mevcut durumunu sadık bir şekilde temsil etmek 
için düğüme güvenmelidir. EPIC kullanıcıları tüm işlemleri yerel olarak doğrular ve üçüncü 
bir tarafa güvenmek zorunda değildir.

Havuz Düzeyinde Filtreleme
BTC'yi gönderenler, Chainalysis gibi şirketlerin adreslerini kara listeye almaya karar 
vermediklerine güvenmelidir, çünkü iş modeli işlemleri sansürleyen ve filtreleyen 
madencilik havuzları işlemi bir bloğa dahil etmeyecektir. Epic bu sorunu çözmez, çünkü 
madenciler işlemlerin adres ayrıntılarını göremez.

Bozuk Paralar
BTC alıcıları, içinde ödeme kabul edenler, müşterilerine güvenmek zorundadır, çünkü bozuk 
para olasılığı her zaman vardır. EPIC bu güveni ortadan kaldırıyor, çünkü bozuk paralar 
imkansız. Alıcılar sadece bilinen bozuk paralar hakkında değil, aynı zamanda gelecekteki 
bozuk paralar hakkında da tetikte olmalıdır. BitMEX Adalet Bakanlığı tarafından 
suçlandığında, bir gecede oradan gelen tüm fonlar şüpheli hale getirildi. Coinbase sadece 
Rus hesaplarını kapatmakla kalmadı, "Rus faaliyetleriyle bağlantılı olabilecek hesapları" da 
kapattı. EPIC kullanıcılarının bu siyasi ayrımlarla ilgilenmelerine gerek yoktur.

BTC kullanıcıları, bir hedefi kirletmek ve hareketini geciktirmek için az miktarda bozuk 
paranın konuşlandırıldığı "bozuk toz" saldırıları sorunu nedeniyle, ortak anahtar adreslerini 
paylaştıkları kişilere güvenmelidir.

https://powerkee.substack.com/p/blockseer-introduces-bitcoin-censorship?s=r


Güvenilir Kurulum
Güvenilir bir kurulum gerektiren Zcash ve Piratechain gibi önceki yaklaşımların aksine, 
EPIC kurulumu güven gerektirmez.

Ubiquity
112 ülkede madencilik

Kullanım
Explorer.epicmine.org:
Blockchain Yüksekliği 1.341.156
Ortalama Blok Süresi 61,5 sn
İşlemler 118.799
Tahmini Ücret 0.0063 EPIC

Yarar

Değer Deposu
Epic, kuruluşundan bu yana ilham kaynağı Bitcoin Core'un yaşadığı tanıdık uçuş yolunu 
takip etti. Mart 2020'de EPIC'e yatırım yapan bir BTC şu anda 129 BTC değerinde.

https://explorer.epicmine.org/


Değişim Ortamı

Masraf $2 - $81 <$.01

Hız 10 dakika 1 dakika

Mantarcılık Hayır Evet

L1 Aktarım Hızı  2022 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 Aktarım Hızı  2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



Madencilik Yazılım Desteği
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Alışveriş
EPIC, yatırımcılara iki Dex ağını arbitraj fırsatları sunar: Stellar ve ViteX

Bitmart
21 Mart 2022 itibariyle Bitmart entegrasyonlarını tamamlıyor ve EPIC/USDT'de işlem 
sunmaya başlayacak.

Stellar

https://rigamp.com/epic-cash-mining/
https://www.bitcoininsider.org/article/88119/new-srbminer-multi-miner-045-support-epic-cash-epic
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025783.0
https://xmrig.com/
https://x.vite.net/trade?symbol=EPIC-002_BTC-000


ViteX

E*DEX Atomix
Geliştirme Aşamasında
Ücretsiz, Gizlilik Koruma
Gözetim Dışı Atomic Swap
İndirilebilir Masaüstü Dex

E4 BTC
E5 XMR FIRO* ZEC* * Lelantus & z-z sadece
E6 GRIN LTC* * MW-EB sadece
E7 CCX ZANO
E8 ARRR HUSH

Doğrudan, Gözetim Dışı, P2P Chain-Chain Atomic Swap



Cüzdan

Masaüstü GUID'si

Linux, Mac ve Windows için kullanılabilir



Yeni Özellikler

●  Yerel ve Uzak Düğümlere Bağlan
● Yönlendirici Bağlantı Noktalarını Açmaya Gerek Yok
● Tor Üzerinden İşlem Gönderebilir

Cep



Sürüm Geçmişi
E3 Mart-2022
E2 2020
E1 Eylül-2019




