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االحتیاجات

تقدم إبیك سنتر البس الیوم ه۳، التكرار الثالث لبروتوكول إبیك بلوكشین. یتضمن اإلصدار تحسینات رئیسیة على المیزات التي تمكن 
بناة dApp من االبتكار كما لم یحدث من قبل.

خالصة
 تسمح نسخة النقد اإللكتروني البحتة من نظیر إلى نظیر بإرسال المدفوعات عبر اإلنترنت مباشرة من طرف إلى آخر دون المرور عبر 

مؤسسة مالیة. باتباع السیاسة النقدیة المعیاریة لـ لبتكوین والتي تبلغ 21 ملیون عملة معدنیة جنبًا إلى جنب مع أطول قاعدة سلسلة و إثبات 
العمل ، تعمل إبیك على تحسین التصمیم األصلي وحل المشكالت الرئیسیة حالیًا  



 كبح التبني الجماعي. تحمي سریة الطبقة األساسیة المستخدمین من االنتقام ، وتمنع العمالت المعدنیة من التلوث ، وتوفر مقاومة 
للرقابة والمركزیة والمصادرة والمراقبة. لقد أنشأنا نظاًما عملیًا للدفع الالمركزي غیر موثوق بھ ، وغیر مصرح بھ ، وغیر قابل 

للتغییر ، ومتوافق إلى أقصى حد مع اللوائح الحالیة والمستقبلیة.

أھداف 
التصمیم

البیتكوین البقاء وفیا لجینات 
الحفاظ على قیمنا

● مقاومة الرقابة
● مقاومة المركزیة
● مقاومة المصادرة
● أساس موثوق من الحیاد
● عدم اإلذن
● التوافق التنظیمي
● مقاومة المراقبة
● تقلیل الثقة

إمكانیة الوصول
.ُعقد اإلبیك الكاملة تعیش في أكثر من 100 دولة●
  البرامج الضروریة (جیثاب| آب ستور | بالي ستور) متوفرة في جمیع أنحاء العالم ●
● Tor و  I2P  یمكن إرسال المعامالت عبر  
● بنیة خفیفة وخفیفة الوزن وسریعة مناسبة تماًما لألجھزة المحمولة وذات الطاقة المنخفضة 

إخفاء الھویة والخصوصیة
جمیع المعامالت في اإلبیك سریة تماًما ، وتحتوي على مبالغ وعناوین مخفیة. األسالیب السابقة مثل الكریبتو نوت في المونرو تترك آثاًرا 
في البلوكشین تجعل المعامالت الفردیة عرضة للتشخیص الالحق للھویة. تقدم معامالت اإلبیك خصوصیة مثبتة في المستقبل ، الیوم وغًدا.

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


سریة
في البتسي، تتوفر التفاصیل األساسیة حول جمیع المعامالت للفحص المفتوح على البلوكشین. الموقع والعنوان والمبلغ كلھا 

غیر مشفرة ومرئیة للجمیع ومتنوعة إلى األبد. ال تكشف الإلبیك عن العنوان وال المبلغ وال الموقع الجغرافي ألطراف 
المعاملة.

القابلیة للتدقیق العام وإخفاء الھویة الفردیة

∞ في دفتر األستاذ العام ، من الممكن أن نرى أن المعامالت قد حدثت بفضل وجود بقایا التشفیر - النواة - في كل كتلة. 

∞ .

∞

∞

ومع ذلك ، فإن المرسل والمتلقي فقط ھما القادران على التأكد من أي تفاصیل حول المعاملة تتجاوز مجرد حقیقة حدوثھا 

المعامالت توفر إثباتات الدفع إمكانیة تمكین طرف ثالث من تدقیق 

بالنسبة للمستخدمین الذین یفضلون المراقبة غیر المقیدة لمعامالتھم الفردیة ، سیكون ھناك خیار استخدام الرموز الممیزة 
"المغلفة إبیك" مثل إیوان على الوانشین أو إبیك على الفایت/ ستیالر/ سلسلة بینانس الذكیة من مشغلي الطرف الثالث.

CoinJoin
 تماًما كما ھو الحال مع البیض ، الذي ال یمكن إعادة بنائھ مرة
 EPIC واحدة مخلوًطا بشكل فردي ، یتم تجمیع جمیع معامالت
معًا تلقائیًا بعد كل كتلة

Cut-Through

 یزیل التجمیع القاطع عناصر البیانات الوسیطة غیر الضروریة ، ویعكس فقط التغییر النھائي في الحالة. إذا أرسلت ألیس إلى بوب الذي 
أرسل إلى كارول ، فإن البلوكشین یسجل صافي التغییر في الحالة: آلیس-> كارول، وال یلزم تخزین تفاصیل بوب. ھذا ال یوفر المساحة 

فقط ولكنھ یعزز الخصوصیة أیًضا.

.



Dandelion++
Dandelion++ ھو حل خفیف الوزن ومباشر لطبقات الشبكة مع 
 عدم الكشف عن ھویتھ المضمونة رسمیًا.  قد تصل المعاملة الناشئة في
 أونتاریو Fالمرحلة الجذعیة) أخیًرا Fمرحلة الزغب) في كانبرا.  یمنع
Dandelion ++ المستخدمین من التعرض لھجمات Bitcoin 
المادیة

،

I2P
.I2P أصبحت معامالت اإلبیك متاحة من خالل ، E2 منذ . Torھي قناة بدیلة للمناطق التي یتعذر فیھا الوصول إلى I2P

بیدرسن التزامات 
 التزامات بیدرسن ھي نوع من التشفیر البدائي الذي یسمح للمستخدم بااللتزام بقیمة مختارةF أو بیان مختارF مع إبقائھا مخفیة لآلخرین 

مع القدرة على الكشف عن القیمة الملتزم بھا الحقًا

.



ھنا لمزید من التفسیرات التفصیلیة اللتزام بیدرسن ، انظر 

شنور توقیعات 
كما ھو الحال في Taproot، توفر توقیعات شنور تجمیعًا رئیسیًا ، مما یؤدي إلى زیادة الكفاءة في العملیات الحسابیة. على عكس 

البیتكوین كور ، یتم تطبیق Schnorr على جمیع المعامالت افتراضیًا ، ولیس مجرد مجموعة فرعیة.

 صمم Claus-Peter Schnorr  مخطط Schnorr للتشفیر للتوقیعات الرقمیة واستبدل التفاعل باستخدام وظیفة تجزئة التشفیر. ھذا 
یسمح بالمعامالت المعقدة ویزید بشكل كبیر من خصوصیة المستخدم.

Tor
 شبكة Tor عبارة عن بروتوكول آمن ومشفّر یمكنھ ضمان خصوصیة البیانات 

واالتصاالت على الویب. اختصاًرا لمشروع Onion Routing، یستخدم 
النظام سلسلة من العقد ذات الطبقات إلخفاء عناوین IP  والبیانات عبر 

اإلنترنت وسجل التصفح.

.مما یحسن مقاومة المراقبة ، CLI مباشرة من داخل محفظة Tor القدرة على تنفیذ المعامالت عبر EP یوفر

zkPoK
 تتضمن المیزة الحاسمة إلثبات المعرفة الصفریة أن كال الطرفین قد یتحقق من صحة جزء من المعلومات بینما یظل جاھالً بمحتویات
المعلومات التي تم إثباتھا

 یتم شرح المبدأ األساسي ببساطة: إذا كان لدى ألیس بعض المعلومات السریة ، مثل الجمع لفتح خزنة ، ویفترض أن یتحقق بوب من أن
 لدیھا ھذه المعلومات دون أن یحصل على المعلومات بنفسھ ، فحینئٍذ ستفتح ألیس الخزنة دون السماح لبوب  انظر المجموعة ، ثم أغلقھا
مرة أخرى

.

.

.



القابلیة للتدوین

البراھین الدفع
 تُمِكّن إثباتات الدفع الدافعین من مطالبة المستفیدین بإثبات استالم األموال كجزء من عملیة المعاملة.  یمكن للدافعین بعد ذلك استخدام
ھذه "اإلثباتات" لحل نزاعات الدفع وإثبات أنھم أرسلوا األموال إلى المستفید الصحیح

مقاومة الرقابة
إجماع ناكاموتو الموزع الحقیقي: إثبات عمل بنسبة 100٪ ، بدون عقد خاصة ، أطول قاعدة سلسلة

.یمكن إرسال المعامالت في وضع عدم االتصال من المحفظة الباردة إلى المحفظة الباردة عبر طریقة نقل الملفات

ما ھي مقاومة الرقابة؟

ال یمكن إغالق الشبكة نفسھا .1

ال یمكن إیقاف أي نشاط لمستخدم فردي على الشبكة .2

كیف یدافع ابیك عن المستخدمین ضد الرقابة - مقارنة مع یتكوویین كور

عھدة



یحتفظ مستخدمو إبیك عموًما بعمالتھم المعدنیة محلیًا

التشابكات القانونیة

ال تترك أي آثار دائمة في البلوكشین باستثناء بقایا التشفیر التي ال 
تكشف عن أي معلومات حول المعامالت أو األطراف فیھا.

ھذا غیر ضروري تماًما في اإلبیك، حیث یمكن استبدال 
جمیع العمالت المعدنیة وقابلة للتبادل.

شبكة

یمكن توقیع المعامالت في وضع عدم االتصال

ال یمكن تقیید مستخدمي اإلبیك بناًء على موقعھم ألنھ یمكنھم 
I2P و Tor إرسال المعامالت عبر

االنتقام خارج السلسلة

تحمي  ابیك المستخدمین من ذلك ، ألن عناوین المعامالت 
والمبالغ غیر مرئیة لألطراف الخارجیة.

Pool

یختار مستخدمو البتیسي الوصي في الغالب السماح ألطراف 
ثالثة بالحفاظ على أصولھم. في حالة حدوث أي شيء ألمین 

الحفظ ، فقد یتم اختراق األصول.

Ex Post Facto - تستفید القوانین المتغیرة المطبقة بأثر 
 لتجریم األنشطة القانونیة blockchain رجعي من بیانات
.سابقًا.  اإلجراءات المتخذة الیوم یمكن أن تعود لتطارد بعد عقود

    Ex Post Facto  - تستفید القوانین المتغیرة المطبقة بأثر 
رجعي من بیانات البلوكشین لتجریم األنشطة القانونیة السابقة. 

اإلجراءات المتخذة الیوم یمكن أن تعود لتطارد بعد عقود.

 الوصول إلى اإلنترنت: الوصول إلى اتصال اإلنترنت 
لتوقیع معاملةمطلوب

یمكن حظر حركة مرور بیتكوین كور وإنشاء السیاج 
الجغرافي.

.

مصادرة الحساب المصرفي - فقد الكندیون الذین تبرعوا لسائقي 
الشاحنات باستخدام البتسي إمكانیة الوصول إلى حساباتھم 

المصرفیة.



ھذا مستحیل في ال ابیك

عمالت ملوثة

العقوبات
 تتضمن قائمة س د ن و ف ا ك عناوین محددة. أي 

شخص یتعامل مع ھذه العناوین یواجھ التعرض.
.ابیك لیس لدیھ عناوین. جمیع المعامالت ھي محفظة مباشرة.

الخالط محافظ 
یحظر منصة بینص المعامالت إلى محافظ میكسر مثل 

السموراي و الوصابي . یكتشف المستخدمون من طراد اوقر 
أن ودائع البتیسي الخاصة بھم مرفوضة عند اإلیداع في 

البورصات المركزیة مثل البیتباي.

جمیع عمالت ابیك قابلة لالستبدال ، مما یقضي على ظاھرة 
العمالت المعدنیة الملوثة من مصدرھا.

المركزیة مقاومة 

إدارة  Meta-DAOھیكل 
 من الواضح أن حوكمة االداو أفضل من حوكمة الشركات للشبكات القائمة على البلوكشین. یمكن أن تصبح الداو نفسھا نقاًطا مثیرة للجدل 

في السیاسة ، خاصةً عندما یتعلق األمر بالمال ، Fأو حتى نواقل الھجوم) وھذا ھو السبب في أننا صممنا ال اسر على أنھ میطا-داو أو 
"داو ال داوس". 

یمكن لمجمعات التعدین البیتكوین تصفیة المعامالت بناًء على 
العنوان.



.
 مئات من المساھمین * مئات مجموعات الدردشة = قوة موزعة.  تظھر المبادرات الشعبیة بشكل عضوي ، مما ینتج عنھ بنیة خلویة 

تكیفیة

الرسمي الحد األدنى من التسلسل الھرمي 
حیاة مقاومة المركزیة ھي أكثر من مجرد شعار ، إنھا أسلوب 

شركة ال توجد 
 تھتم شركات البلوكشین الناشئة التي تضم العشرات أو المئات من الموظفین الذین یتقاضون رواتب بمصالحھم الخاصة أوالً بشكل 

طبیعي ، مما یؤدي إلى عدم التوافق المحتمل مع أصحاب المصلحة اآلخرین. ابیك، كبروتوكول خالص ، یضع الجمیع على قدم المساواة.

بریمین ال 
عندما یھیمن المطلعون والحیتان األوائل على الشبكة ، یمكن أن یؤدي ذلك إلى مشاكل في اإلدارة ، كما ھو واضح في اثریوم ھارد 

فورك.



،

المصادرة مقاومة 

عنوان تصمیم بال 
 اكتشف المانحون في كندا مؤخًر ا أن إرسال عمالت مراقبة بقیمة 50 دوالًر ا على السلسلة یمكن أن یؤدي إلى عواقب خارج السلسلة 

المادیة مثل مصادرة الحسابات المصرفیة وحتى األصول 

السریة المعامالت 
ال یمكن للجیران الفضولیین واألنظمة االستبدادیة مراقبة أرصدة المحفظة من أجل النشاط. ابیك یجعل العمالت المشفرة آمنة 

لالستخدام للجمیع.

++ Dandelion
 تعرض عمالت المراقبة مثل البتكوین كور مستخدمیھا للمخاطر من خالل الكشف عن عنوان ابي أثناء إجراء المعاملة. یسمح 

. داندلیون ++ للمستخدمین بالبقاء بأمان من خالل عدم تسریب مواقعھم

الذاتیة مصممة للحراسة 
وجد المستخدمون في كوریا الذین تعتقد حكومتھم أنھم مدینون بالضرائب أن محافظھم مستنزفة. یحتفظ مستخدمو ابیك عموًما 

بمفاتیحھم الخاصة ، مما یحمیھم من االستیالء التعسفي.

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


الالمركزیة

العقد الكاملة

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

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


 Pool تركیز ال 
 للوھلة األولى ، فإن نسبة ٥۱% من نسبة التجزئة القادمة من                        تثیر القلق ، ولكن ھذه اإلحصائیة الفردیة 

ال تروي القصة كاملة:

یتطلب إثبات العمل متعدد األطوار (                               ) مھاجًما لیحكم ٥۱% من جمیع الخوارزمیات الثالثة ●
      ۲٦% یقومون بالتعدین خارج        ، مما یوفر أمانًا إضافیًا في حالة وقوع ●

.ھجوم

بالنسبة للشبكة التي ال یتجاوز عمرھا عامین ، فإن امتالك ٤ مجمعات عضویة تم إنشاؤھا بواسطة طلب السوق یعد أمًرا استثنائیًا. نعتقد 
أنھ لدعم رؤیتنا لملیارات العقد الكاملة ، ومعظمھا من التعدین ، سنحتاج إلى عشرات اآلالف من المجمعات لتجنب أن تصبح مركزیة 

للغایة. تحقیقًا لھذه الغایة ، استثمرنا موارد كبیرة للبحث والتطویر منذ عام ۲۰۱۹ في ھذه المشكلة إلزالة االختناقات األساسیة التي تمنع 
األشخاص حالیًا من إدارة مجموعاتھم الخاصة بسھولة.

 الجھود المستقبلیة لتحقیق الالمركزیة على مستوى 
المجمعات

االستمرار في تشجیع رواد األعمال وعمال التعدین على نطاق واسع على تشغیل المجمعات الخاصة بھم ●

 یتوفر برنامج المجمعات دي سوف على جیثاب  ●

Icemining.ca

Feijoada Multi-Algo
Pool



ربط تجمعات ب  ا و مع سطاكینغ وأنواع أخرى من العقد في نظام اابیك سنتر البیئي العام ●

)

الود املطور

API

 API v3التصاالت املحفظة (جديد

IPA تحسينات استخدام

تحسين التوثيق

 3E متكن البناة من الوصول إىل السوق برسعة أكرب عىل تحسين مكتبتنا الحالية للوثائق ، والتي 

تعمل

ال سهولة االستع

املعامالت القابلة لإللغاء

ميكن إلغاء املعامالت التي تم إرسالها عن طريق  .elbmiwelbmiM عىل عكس العمالت املشفرة القائمة عىل العنوان العام ، من املستحيل أن تفقد العمالت املعدنية   

بعد يف الخطأ إذا لم يتم االنتهاء منها 

املوانئ

بحيث لم يعد ذلك رضوريًا roT 3E كان من الرضوري فتح منافذ جهاز التوجيه إلرسال معاملة  .يدمج ، 2E يف

التعدين

تم استثامر موارد كبرية يف جعل التعدين أكرث سهولة ويرس. ومن األمثلة املحددة برنامج ايزي- ميرن ٢.٠ بواسطة بالك طيقر والتكوين التلقايئ بواسطة  

Epicmine.org



خيارات املعاملة

Tor

يسهل تكامل طور املعامالت التفاعلية دون الحاجة إىل فتح منافذ جهاز التوجيه أو الكشف عن عنوان  Https. تتحسن املجهولية نتيجة 

لذلك.

EpicPay.me

يسمح EpicPay.me مبعالجة الرسائل غري املتزامنة غري التفاعلية لحل املعامالت غري التفاعلية ، وإن كان ذلك بطريقة مركزية. ستعمل اإلصدارات املستقبلية من هذه 

الخدمة عىل زيادة الالمركزية وتقوية البنية التحتية.

واجهة املستخدم

وحدة التحكم وإخراج امللف

تقسيم إخراج امللف ووحدة التحكم والتنظيف# 18 

 : TUIواجهة املستخدم الطرفية

واجهة املستخدم الطرفية: يمكن تمرير القوائم# 13 

واجهة املستخدم الطرفية: تقديم عرض السجل# 14 

واجهة املستخدم الطرفية: تحسينات عامة عىل االستقرار وسهولة االستخدام# 15 



االقتصادي األمن 

تنافسي ھیكل تكلفة 
تطلب نظام بیتكوین كور البیئي +۱۰ ملیار دوالر من النفقات الرأسمالیة لدعم األمن المستمر للشبكة. ھذا غیر ضروري تماًما 

في االبیك، الذي یعمل على أجھزة سلعة موجودة بالفعل.

سلسلة التورید المفتوحة

AMD :اإلیرادات 
15 ملیار دوالر

ن RandomX
ProgPow

Apple :اإلیرادات 
365 ملیار دوالر

ن M1: RandomX & ProgPow

ARM :اإلیرادات 
2 ملیار دوالر

ن RandomARM

Bitmain 2 :اإلیرادات 
ملیار دوالر

نعم ن

Intel :اإلیرادات 
79 ملیار دوالر

نعم RandomX

MicroBT :اإلیرادات 
1 ملیار دوالر

نعم ن

Nvidia :اإلیرادات 
24 ملیار دوالر

ن ProgPow



$82b $483b

 یتجنب التعدین متعدد الخوارزمیات إثبات العمل متعدد األطوار ضریبة ازیك
أنفق مستخدمو بیتكوین كور +۱ ملیار دوالر على رسوم التعدین في عام ۲۰۲۱.

خزینة التمویل الذاتي

المرونة
إضافیة یمكن تمدیدھا الستیعاب حاالت االستخدام اإلضافیة  .ستتضمن اإلصدارات المستقبلیة إمكانیة تعدد األصول وخوارزمیات 

األصول متعدد 
  ستسمح اإلصدارات المستقبلیة بإنشاء أنواع رمزیة متعددة ، قابلة للتبدیل أو غیر قابلة لالستبدال ، لیتم تداولھا في سلسلة ابیك جنبًا إلى 

 .Mimblewimble جنب مع $ ابیك، األصل األصلي للسلسلة. ھذا یسمح بتداول األصول البدیلة مع الحمایة الكاملة لـ

   یوفر ھذا النھج وظائف مشابھة لرموز ERC20، دون تحمل العقود الذكیة ، جنبًا إلى جنب مع عملة ابیك األصلیة. باستخدام            
 . Mimblewimble لدعم الرموز المخصصة ، نوسع قابلیة التبدیل الحقیقیة إلى عالم الرموز ألول مرة

یمكن للُمصدرین توفیر الشفافیة حول العدد اإلجمالي لألصول المتداولة مع توفیر الخصوصیة المطلقة لمعامالت معینة. یمكن تبادل 
األصول بشكل آمن وقابل للتبدیل على السلسلة ، مما یسمح باكتشاف األسعار وتخلیص السوق مع الحفاظ على المجموعة الكاملة من 

ضمانات Mimblewimble للمعامالت الفردیة.



  تتیح إضافة الرموز المخصصة إمكانیة االستفادة من قوة Mimblewimble في مجموعة مثیرة من حاالت االستخدام الجدیدة. 
التنزیالت الرقمیة ، وأمیال المسافر المتكررة ، ودقائق الھاتف المحمول ، وتذاكر وقوف السیارات ھي أمثلة لحاالت االستخدام التي 

. یمكن أن تستفي

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

األصول أنواع 
 ERC20   فطریة: نمط 
غیر قابل للفطریات: ERC721 ، 1155 الى آخره

المعامالت تنسیقات 
في ه۳، تكون المعامالت تفاعلیة وتتطلب ۳ خطوات. ستسمح اإلصدارات المستقبلیة من البروتوكول بإجراء معامالت من خطوتین وخطوة 

. واحدة ، مما یقلل من متطلبات التنسیق ویوسع نطاق حاالت االستخدام القابلة للتطبیق

:في المستقبل ، نسعى لتوفیر المزید من الدعم للمعامالت التي تتم وجھاً لوجھ

المعامالت الصوتیة -
معامالت بلوتوث -
معامالت رمز االستجابة السریعة -

طبقة النقل
 من خالل جعل نقل البیانات معیاریًا في قاعدة الرموز ، یمكن للمساھمین الخارجیین بسھولة إضافة قنوات جدیدة ، مما یساعد على
التجریب وكذلك االستجابة السریعة للرقابة



المستقبل إثبات 

تطبیقات إضافیة
   یوفر تكامل الخوارزمیات الخاصة بـ TPU إمكانیة جعل إثبات العمل مفیًدا ویحول االبیك إلى محرك تعلم آلي.

إثبات العمل متعدد األطوار
  الخوارزمیات التي تم اختراقھا لیست ذات أھمیة كبیرة ألن التصمیم المعیاري لـالبیك یسمح بخوارزمیات التبادل السریع في 

الفضاء.

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

خاطفة : ECK Canary Networkنظرة 
 - ECKمستندات جوجل

جاھز كوانتم 
متوافقة تؤكد الجھود البحثیة التي أجریت منذ عام  2019أن خوارزمیات الشبكة المنظمة 

عالي تأكید 

اآللي االختبار 
 لقد منحنا ه۳ فرصة لالستثمار في البنیة التحتیة لالختبار اآللي التي ستعمل على تحسین قدرتنا على دفع اإلصدارات المستقبلیة بسرعة 

أكبر.

المعركة تم اختباره في 
Rust- كجزء من نھجنا "الرائد بدالً من حافة النزیف" ، نشعر براحة كبیرة في سحب ھذه التغییرات من داخل بقیة النظام البیئي

Mimblewimble، حیث كانت تعمل في اإلنتاج في شبكات أخرى لوقت كاٍف.

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


نضج
تم تشغیل الكود المستورد في اإلنتاج لمدة تزید عن 12 شھًر ا دون وقوع حوادث في مشاریع 

أخرى

Rust
اخترنا Rust لخصائص أمان الذاكرة الخاصة بھ ، والتي تحد من نطاق خطأ 

المبرمج.

الفني الدین 

واالستقرار تحسین األمن 
 # الخطأ8 7 6

النزاعات حل 
 # الخطأ20

االمثل     
معالجة أفضل ملخرجات  PMMR  ومؤرش سلسلة  DB تحسني تعديل الصعوبة 11# 

قناة ورسائل المصافحة األولیة MPSC األقران: 
الخطأ #10 

المحفظة اتصاالت الخادم-
الخطأ #22 

االستقرار تعزیز 
الخطأ #12 

التزامن
الخطأ #21 

الویندوز التوافق مع 
الخطأ #23 



:

،

صیانة اعمال 
 CuckarooM29 PoWتغییرات The Hardfork (HF2) یقدم 5# 
إصدار رأس جدید 7 6# 
أفضل تبدیل إصدار الرأس 7# 
            grin 3.0.0 دمج قاعدة كود 9# 

ثبات
إیزلو تعلیق من قبل عضو المجتمع 

 في التشفیر ، ھناك الكثیر من األیدیولوجیات المھمة حقًا  .غالبًا ما یتم استخدام كلمات مثل الحریة ، والحریة ، والخصوصیة  
والالمركزیة ، وعدم الثقة ، والثبات ، وغیرھا الكثیر في األوراق البیضاء من أجل توثیق المعتقدات األساسیة التي یتقاسمھا المجتمع.  مع  

مرور الوقت ، یتم اختبار ھذه المبادئ األساسیة ویمكن تقییم المرونة  .العملة التي تبدأ كدلیل على العمل قابلة للتعدین من خالل مكونات  
یفسح إثبات العمل ASICs.  وحدة المعالجة المركزیة ووحدة معالجة الرسومات في كل مكان والالمركزیة تتحول إلى تخزین مركزي لـ  

الالمركزي الطریق إلثبات الحصة المركزي  .ھناك مقایضات واضحة  .مبروك على تأمین الشبكة.  لكن بأي ثمن؟  یتم بیع أساس اإلیمان  
بالالمركزیة لمصالح الشركات بدًال من إفادة الشخص العادي كما كانت النیة في معظم األوراق البیضاء  .بالتأكید ، قد ال تزال العملة ال  
مركزیة نسبیًا مقارنةً بالعملة الورقیة ، ولكن یتم اختراق أحد أعمدة القیمة األساسیة وھناك بدائل أفضل تدعمھا المجتمعات التي ال تزال  

تھتم.  أیھما سیكون أكثر مرونة على المدى الطویل؟  العملة التي تتوافق مع قیم المجتمع المشتركة أم العملة التي یتم بیعھا لقطاع  الشركات؟  
الجواب واضح.  ما الذي یجعل التشفیر مفیًدا في المقام األول ، وھم األشخاص الذین یشاركون في مجتمعاتنا.  إذن ما عالقة كل ھذا 

بالثبات؟

 حسنًا ، المثال المقدم للالمركزیة وثیق الصلة بالثبات.  یوضح المثال كیف أن االنحراف عن القیم األساسیة للمجتمع ھو نفسھ المساومة  
على الثبات.  إنھ یصل إلى جوھر السؤال المطروح بالقتال ، "ھل قانون القانون؟  "بعبارات أبسط ، نعم ، إال عندما ال یكون كذلك.  القیم   

EPICاألساسیة للمجتمع كما ھو موثق في األوراق البیضاء أقرب بكثیر مما یجب تفسیره على أنھ قانون.  یوضح حادث تجاوز قیمة 
التزامنا بالمبادئ األساسیة عند وجود تعارض



الحیاد

المجتمع حكم 
 عندما نواجھ تحدیات ، مثل ما إذا كان یجب إعادة تخصیص نسب التعدین ، أو كیفیة التواصل االجتماعي للخسارة من حادث تجاوز 

أقوى القیمة ، نصبح 

DAO ممول من
تُدفع جمیع رسوم المطور إلى خزینة ابیك سننترر داو ولیست مركًزا للربح ألي شخص.

متكافئة فرص 
المفتوحة كل شخص معني لدیھ نفس الفرصة للحصول على عمالت معدنیة ، سواء من خالل التعدین أو الشراء في السوق 

بریمین ال 
تم إطالق معرض اإلبیك في 2 سبتمبر 2019 بإمداد من الصفر.

االنفتاح
.٪  تحصلة ابیك على ترخیص GPL V3  بنسبة 100

یمكن ألي شخص إرسال طلب سحب من خالل جیثب.

اإلذن عدم 
إبیك ھو بروتوكول غیر مصرح بھ. یمكن ألي شخص تشغیل عقدة كاملة و / أو عقدي.

Pools

األمریكتان

مونتلایر      Icemining كندا ، 
USA            Epicmine



EMEA
ألمانیا 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - روسیا / الشمال 
EU
دیك رومى Icemining

Icemining
Icemining

آسیا والمحیط الھادئ ج
الصین
ھونج كونج
سنغافورة

Icemining

التوافق التنظیمي

یتنافس قانون
 یكتب القانون المقترح ، "لقد حولت االبتكارات في الخدمات المالیة ووسعت أسالیب المعامالت عبر الحدود التي لم یكن من الممكن
 شبكة إنفاذ الجرائم المالیة) سلطة اإلجراءات الخاصة الخاصة بھا."  یقر القانون بأن) FinCEN تصورھا قبل 20 عاًما عندما تم منح
 األصول الرقمیة تُستخدم ألغراض مشروعة ، لكنھ یقول إنھا "نعمة أیًضا للجھات الفاعلة السیئة مثل المتھربین من العقوبات والمحتالین
"وغاسلي األموال وأولئك الذین یرتكبون ھجمات برامج الفدیة

.من ھذا االتجاه EPIC لن تتمكن الشبكات التي تعتمد على البنیة التحتیة المركزیة بشكل متزاید من خدمة المستخدمین.  ستستفید

Howey اختبار
 في یونیو 2018 ، أوضح الرئیس السابق للجنة األوراق المالیة والبورصات ، جاي كالیتون ، أن البیتكوین لیس أمانًا: "العمالت المشفرة:
ھذه بدائل للعمالت السیادیة ، استبدل الدوالر والیورو والین ببیتكوین. ھذا النوع من العمالت لیس كذلك  قال كالیتون

حیث سجل حرفیًا خارج المخططات وفقًا إلرشادات مجلس تصنیف التشفیر ، Howey بشكل صریح لتوافق اختبار EPIC تم تصمیم

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


 لیست ورقة مالیة كما ھو محدد بموجب CIPE"( HSAC CIPE ) بناًء على التحلیل الموضح ھنا ، ولألسباب التالیة ، في رأیي المھني ، فإن  
ضد CES قانون األوراق المالیة بالوالیات المتحدة لعام 3391 )" القانون "( ، وال أنھا تفي بمعاییر تكوین "عقد استثمار" بموجب تحلیل أو 

 (Howey، 328 US 29311946المشار إلیھا فیما یلي بـ )"Howey" نسلھا

خلفیة

 EPIC blockchainموجود حالیًا في tentseT 9102 مع وجود كتلة صافي رئیسیة رئیسیة لبدء اإلطالق األولي للعدالة في 31 یولیو 
ا ھي سلسلة خصوصیة على مستوى القاعدة CIPE .تقریبً

التحتیة تعریف فاتورة / وسیط البنیة 
بموجب  بموجب التشریع المقترح ، قد یُطلب من األشخاص الذین یستخدمون أنواًعا معینة من سالسل الكتل الحصول على ترخیص 

مستخدمو   . محصنون ضد ھذا EPIC تعریف الوسیط

مستقر عمل 
ألن لیست عملة مستقرة وال مركزیة EPIC ال ینطبق ، 

صمود
و  یضبط إثبات العمل متعدد األطوار الصعوبة كل ساعتین على أساس فردي ، لكل خوارزمیة ، مما یتیح للشبكة التعامل مع1000 + ٪ 

.  سنستمر في زیادة عدم تجانس شبكتنا بمرور الوقت وزیادة استقرارھا 90-٪ تغیرات تجزئة بسھولة

رأي

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


قابلیةالتوسع

متطلبات التخزین

اإلنتاجیة

حجم الكتلة میغا بایت وقت الحظر بالثواني TX / بلوك TX / یوم كتل / یوم Tx/s تاریخ

2 50 2000 3.4MM 1728 40 أبریل 22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 أغسطس 22



8 30 8000 23MM 2880 267 نوفمبر 22

16 25 16000 55MM 3456 640 یونیو 23

64 20 32000 138MM 4320 1600 أغسطس 25

128 10 64000 552MM 8640 6400 حزیران 28

 معدل نقل البیانات 2028: 6.4ك تس/ ثا - في یونیو من عام 2028 ، سیتمكن بروتوكول إبیك بلوكشین  من معالجة أكثر من 500 
ملیون معاملة یومیًا ، وھو ما یعادل مستوى نشاط الفیزا الحالي. في ھذا النطاق ، ستظل الرسوم فعالة من حیث التكلفة ، نظًرا ألن دعم 
الكتلة كاٍف وھناك سعة كبیرة. تقدیرنا ھو أن معظم المعامالت ستكون مجانیة بشكل أساسي (التكلفة االسمیة لمكافحة البرید اإللكتروني 

العشوائي) وأن المدفوعات ذات األولویة العالیة التي یجب أن تتم بسرعة قد تشھد بنسات لكل منھا.

الندرة  
من خالل تجنب التبادالت المركزیة ، تجنبنا مشكلة اإلنفاق المزدوج االحتیاطي الجزئي. ال یوجد سوى 14 ملیون إبیك، في حین أن الرقم 

الحقیقي لـ بتسي الفعال یتجاوز بالفعل 21 ملیونًا. سنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على سالمة التورید لتصمیم ساتوشي األصلي.

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


سرعة

للرأس مزامنة أسرع 

االستدامة

الكربون سالب 

الذاتي المستقلة اقتصادیا والتمویل 

البصمة الصفریة للنفایات اإللكترونیة
یتم تعدین الإلبیك على أجھزة سلعة موجودة بالفعل ، بعد أن تم شراؤھا لغرض أساسي آخر مثل جداول البیانات (س ب ي) أو 

األلعاب (ج ب ي). تولد البتسي مالیین الوحدات من أجھزة أزیك أحادیة الوظیفة التي یمكن التخلص منھا والتي تدخل مدافن 
نفایات كوكبنا وتؤدي إلى تفاقم التلوث.



تقلیل الثقة

تسرب ألفا 
تنبیھات الحیتان الكبیرة - یعرف كبار حاملي البتسي أنھ عندما یرسلون معاملة ، یتم تتبع تحركاتھم. یُعد "تسرب ألفا" ھذا عائقًا أمام بناء 

إستراتیجیة المحفظة المثلى ویتم حلھ تماًما من خالل سریة الطبقة األساسیة ، كما ھو الحال في اإلبیك، التي ال تحتوي على تنبیھات الحیتان 
. وال قائمة غنیة

المحلیة المصادقة 

یختار مستخدمو البتسي عموًما االستعانة بمصادر خارجیة لعملیة العقدة لطرف ثالث ، وھو أمر منطقي نظًرا ألن العقدة الكاملة تتطلب 
380 جیجابایت من مساحة القرص. على النقیض من ذلك ، یعمل اإلبیك  محلیًا في مساحة 2.2 جیجابایت ، مما یجعلھ أكثر سھولة 

بالنسبة لألشخاص لتشغیل العقد. عند االتصال بعقدة خارجیة ، ھناك احتمال تعرض المعلومات للخطر - في جوھرھا ، یجب على 
المستخدم الوثوق بالعقدة لتمثیل الحالة الحالیة للشبكة بأمانة. یتحقق مستخدمو اإلبیك محلیًا من جمیع المعامالت وال یتعین علیھم الوثوق 

بطرف ثالث.

Poolالتصفیة على مستوى 

یجب أن یثق مرسلو البتسي في أن الشركات مثل Chainalysis ال تقرر تعیین عناوینھا على أنھا مدرجة في القائمة السوداء ، ألن 
مجمعات التعدین التي یقوم نموذج أعمالھا بمراقبة المعامالت وتصفیتھا لن تتضمن المعاملة في كتلة. ال توجد لدى اإلبیك ھذه المشكلة ألن 

المعدنین ال یمكنھم رؤیة تفاصیل عنوان المعامالت.

ملوثة عمالت 
یجب على متلقي البتسي، أولئك الذین یقبلون الدفع فیھا ، أن یثقوا في عمالئھم ، ألن احتمال العمالت المعدنیة الملوثة موجود دائًما. 

تتخلص اإلبیك  من ھذه الثقة ، ألن العمالت المعدنیة الملوثة مستحیلة. یجب أن تكون أجھزة االستقبال على أھبة االستعداد لیس فقط بشأن 
العمالت المعدنیة الملوثة المعروفة ، ولكن أیًضا بشأن العمالت المعدنیة الملوثة المحتملة في المستقبل. عندما تم اتھام BitMEX من قبل 
وزارة العدل ، بین عشیة وضحاھا ، أصبحت أي أموال قادمة من ھناك مشبوھة. لم تغلق coinbase الحسابات الروسیة فحسب ، بل 

أغلقت "الحسابات التي یُحتمل أن تكون مرتبطة بالنشاط الروسي". ال یحتاج مستخدمو اإلبیك إلى االھتمام بھذه الفروق السیاسیة.

 یجب أن یثق مستخدمو البتسي في أولئك الذین یشاركون معھم عنوان المفتاح العام الخاص بھم ، بسبب مشكلة ھجمات "الغبار الملوث" 
حیث یتم نشر كمیة صغیرة من العمالت المعدنیة الملوثة لتلویث الھدف وتأخیر حركتھ.

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


بھ إعداد غیر موثوق 
على عكس األسالیب السابقة مثلZcash و Piratechain التي تتطلب إعداًدا موثوقًا بھ ، ال یتطلب إعداد اإلبیك أي ثقة.

الوجود
دولة التعدین في  112

إستعمال
Explorer.epicmine.org:

ارتفاع  البلوكشین 1،341،156

متوسط وقت الحظر: 61.5 ثانیة

عدد المعامالت:       118.799

الرسوم التقدیریة 0.0063 ابیك

جدوى

القیمة مخزن 
منذ البدایة ، اتبعت إبیك مسار الرحلة المألوف الذي اختبرتھ إلھامھا ، البیتكوین كور. استثمار البتسي الواحد في اإلبیك في مارس 

2020 یساوي حالیًا 129 بیتیسي.

https://explorer.epicmine.org/


متوسط   الصرف

كلف $2 - $81 <$.01

سرعة 10 minutes 1 minute

فطریة ال نعم

L1 2022 اإلنتاجیة 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 2028 اإلنتاجیة 4.6 tx / s 6.4k tx / s



دعم برامج التعدین
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

تجارة
ViteX و Dex: Stellar للمتداولین فرًصا للمراجحة على شبكتي EPIC تقدم

Bitmart
.EPIC / USDT اعتباًرا من 21 مارس 2022 ، أنھت بیتمارت اإلدماج وستبدأ في تقدیم التداول 

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
في التنمیة
بدون رسوم ، مع الحفاظ على الخصوصیة

مقایضة ذریة غیر احترازیة
تحمیل سطح المكتب داكس

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

مباشر ، غیر أمني، P2P Chain Chain، مبادلة ذریة



محفظة

واجھة المستخدم الرسومیة لسطح المكتب

Windows و Mac و Linux متاح ألنظمة



میزات جدیدة
-
-
-

االتصال بالعقد المحلیة والبعیدة
ال حاجة لفتح منافذ جھاز التوجیھ 
Tor یمكن إرسال المعامالت عبر 

التلیفون المحمول



تاریخ النسخة
E3 2022 - مارس
E2 2020
E1 2019 سبتمبر




