
EPIC Բլոկչեյն 
պրոտոկոլ E3
ուղենիշային թողարկումը սահմանում է 

Նոր ստանդարտներ բարձր 

երաշխիքների, մատչելիության եւ 

առանձնահատկությունների համար
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Մայամի (Ֆլորիդա)

Դիզայնի նպատակներ - Հավատարիմ մնալ bitcoin-ի ԴՆԹ-ին

Աբստրակտ

Մատչելիություն

Անանունություն եւ գաղտնիություն

Աուդիտի

Վճարման ապացույց

Գրաքննության դիմադրություն

Կենտրոնացման դիմադրություն
Meta-DAO կառավարման կառուցվածքը

Մինիմալ ֆորմալ հիերարխիա

Ոչ մի կորպորացիա

Ոչ Պրեմին

Բռնագրավման դիմադրություն
Հասցեական դիզայն

Կոնֆիդենցիալ գործարքներ

Նախատեսված է ինքնապահովման համար

Dandelion++

Դեցենտրալիզացիա



Լրիվ հանգույցներ

Ավազանի կոնցենտրատ

Ապագա ջանքերը փուլային մակարդակի չեզոքացման համար

Զարգացնող ընկերային

API
API v3 Wallet կապի համար (ՆՈՐ)

API-ի ներհղման բարելավումներ

Փաստաթղթաշրջանառության խթանում

Օգտագործման հեշտանք
Չեղարկվող գործարքներ

Նավահանգիստներ

Գործարքի տարբերակները

Tor
Epicbox

Օգտագործողի ինտերֆեյս

Կոնսոլ եւ ֆայլի ելք

TUI: Տերմինալ օգտագործողի ինտերֆեյս

Տնտեսական անվտանգություն
Մրցակցային ծախսերի կառուցվածք

Բաց մատակարարման շղթա

Պոլիֆաստիկ proof-of-Work Մուլտի-ալգորիթմ 

հանքարդյունաբերությունը խուսափում է ASIC-ի հարկից

Ինքնապահովման գանձում

Ճկունություն
Ապագա-ապացույց

Հավելվածներ

Պոլիֆաստիկ ապացուցման-գործունեությունը

Sneak Peek: ECK Կանարի ցանց

Քվանտային պատրաստ

Բարձր երաշխիք

Ավտոմատացված թեստավորում

Բանակ-փորձություն

Հասունություն



Տեխնիկական պարտք

Բարելավվել է անվտանգության եւ կայունության

Կոնֆլիկտների լուծում

Օպտիմալացում

Հասակակիցներ: MPSC Channel եւ Նախնական ձեռքսեղմման հաղորդագրություններ

Սերվերային-դրամարկղային հաղորդակցություն

Կայունության խթանում

Սինքրոնիզացիա

Windows համատեղելիություն

Տեխսպասարկում

Immutability

Չեզոքություն

Բացություն

Անթույլատրելիություն

Ավազաններ
Ամերիկաներ

EMEA
Ասիա-Խաղաղ օվկիանոս

Կանոնակարգային համապատասխանություն

«ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ մասին» ՀՀ օրենք

Հոուեյ թեստ

Ինֆրակառուցվածքային Բիլ / Բրոքերների սահմանում

ՍՏԵՆ-ի ակտ

Դիմացկունություն

Սքալելիում

Սակավաթվություն

Արագություն

Ավելի արագ Գլխավոր Սինկ

Հսկողական դիմադրություն

Dandelion++
I2P & Tor



I2P
Tor

Կայունություն

Մուտքագրում

Վստահության մինիմալացում

Ուբիք

Բնօգտագործում

Utility
Արժեթղթերի պահոց

Արտարժույթի միջնորդավճար

Հանքարդյունաբերական ծրագրային ապահովում

Առեւտուր

Դրամապանակ

Աշխատասեղան  GUI

Տարբերակի պատմություն

Գլխավոր առանձնահատկությունները

Կատարելագործված կատարողական
Օպտիմալացնել բարդության կարգավորումը

Գաղտնիություն

Tor

Կարիքներ

Այսօր Epicenter Labs-ը ներկայացնում է E3-ը, որը EPIC blockchain protocol-ի երրորդ 

կրկնությունն է: Թողարկումը ներառում է հիմնական առանձնահատկությունների 

բարելավումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս dApp շինարարներին 

նորարարություններ անել, ինչպես երբեք նախկինում։

Աբստրակտ
Էլեկտրոնային կանխիկի զուտ հասակակիցներից մինչեւ հասակակիցների 

տարբերակը թույլ է տալիս առցանց վճարումները ուղարկել անմիջապես մի 

կուսակցությունից մյուսին՝ առանց ֆինանսական հաստատության միջով անցնելու։ 

Հետեւելով Bitcoin Standard դրամական քաղաքականությանը, որը բաղկացած է 21 

միլիոն մետաղադրամներից, ինչպես նաեւ ամենաերկար շղթայական կանոնից եւ 

Proof-Of-Work-ից, EPIC-ը բարելավում է սկզբնական դիզայնը եւ լուծում է այն հիմնական 

խնդիրները, 



որոնք ներկայումս հետ են պահում զանգվածային որդեգրումը։ Base layer 
գաղտնիությունը պաշտպանում է օգտագործողներին վրեժխնդրությունից, կանխում է 

մետաղադրամների աղտոտումը եւ ապահովում է դիմադրություն գրաքննությանը, 

կենտրոնացմանը, բռնագրավմանը եւ հսկողությանը: Մենք ստեղծել ենք 

դեկենտրոնացված վճարման գործնական համակարգ, որը անվստահելի է, 

անթույլատրելի, անփոփոխ եւ առավելագույնս համապատասխանում է գործող եւ 

ապագա կարգավորումներին:

Նախագծային նպատակներ

Հավատարիմ մնալ բիտկոինի ԴՆԹ-ին
Պահպանելով մեր արժեքները

● Գրաքննության դիմադրություն

● Կենտրոնացման դիմադրություն

● Բռնագրավման դիմադրություն

● Չեզոքության հավաստի հիմքեր

● Անթույլատրելիություն

● Կանոնակարգող համապատասխանություն

● Հսկողական դիմադրություն

● Վստահության մինիմալացում

Մատչելիություն
● EPIC լրիվ հանգույցները ապրում են 100+ երկրներում:

● Անհրաժեշտ ծրագրային ապահովում (Github | App Store | Play Store) հասանելի է 
ամբողջ աշխարհում:

● Գործարքները կարող են ուղարկվել I2P &Tor-ի վրա:

● Լիան, թեթեւ, արագ ճարտարապետությանը լավ հարմար է շարժական & ցածր 
հզորությամբ սարքերը:

Անոնս & Գաղտնիություն
EPIC-ում կատարված բոլոր գործարքները լիովին գաղտնի են, ունեն կուրացած 

գումարներ եւ հասցեներ: Ավելի վաղ արված մոտեցումները, ինչպիսիք են CryptoNote-
ն Monero-ում, հետքեր են թողնում blockchain-ում, որոնք խոցելի են դարձնում 

առանձին գործարքները հետագայում դինամիմիզացիայի համար: EPIC 

գործարքներն առաջարկում են ապառիկ գաղտնիություն, այսօր եւ վաղը:

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


Կոնֆիդենցիալություն
BTC-ում բոլոր գործարքների վերաբերյալ հիմնական մանրամասները հասանելի են 

blockchain-ում բաց ստուգման համար: Վայրը, հասցեն եւ գումարը բոլորը գաղտնագրված 

եւ տեսանելի են բոլորին եւ sundry, ընդմիշտ: EPIC-ը բացահայտում է գործարքի կողմերի ո՛չ 

հասցեն, ո՛չ քանակը, ո՛չ էլ աշխարհագրական դիրքը:

Հանրային աուդիտի հնարավորություն & Անհատ անանունություն

∞ - Հանրային հաշվետվությունում հնարավոր է տեսնել, որ գործարքները տեղի են 

ունեցել շնորհիվ յուրաքանչյուր բլոկում իրենց կրիպտոգրաֆիկ մնացորդի ՝ կրերի 

առկայության ։

∞ - Սակայն միայն ուղարկողը եւ ստացողը կարող են պարզել գործարքի հետ կապված 

ցանկացած մանրամասնություն զուտ այն փաստից այն կողմ, որ դա տեղի է ունեցել:

∞ - Վճարային proofs-ը առաջարկում է գործարքների երրորդ կողմի 

աուդիտի հնարավորություն:

∞ - Այն օգտագործողների համար, ովքեր նախընտրում են անսահմանափակ 

հսկողություն իրենց անհատական գործարքների նկատմամբ, կլինի տարբերակ 

օգտագործել «փաթաթված EPIC» նշանները, ինչպիսիք են EONE on Wanchain կամ EPIC on 
Vite / Stellar / Binance Smart Chain երրորդ կողմի օպերատորներից:

CoinJoin
Ինչպես ձվերի դեպքում, որոնք մի 

ժամանակ ճեղքվել են, այնպես էլ 

առանձին-առանձին հնարավոր չէ 

վերակառուցել, այնպես էլ ԷՊԻԿ-ի բոլոր 

գործարքները յուրաքանչյուր բլոկից 

հետո ավտոմատ կերպով 

համախմբվում են իրար հետ։

Cut-Through
Cut-Through aggregation-ը վերացնում է անհարկի միջանկյալ տվյալների տարրերը, 

միայն արտացոլում է պետության վերջնական փոփոխությունը: Եթե Ալիսը ուղարկում 

է Բոբին, ով ուղարկում է Քերոլին, բլոկչեյնը արձանագրում է նահանգի ցանցային 

փոփոխությունը՝ Alice->Carol, եւ Բոբի մանրամասները պետք չէ պահել: Սա ոչ միայն 

խնայում է տարածությունը, այլեւ բարելավում է գաղտնիությունը։



Dandelion++
Dandelion++- ը թեթեւ եւ ուղղաձիգ ցանցային 

շերտի լուծույթ է' պաշտոնապես 

երաշխավորված անանուն: Օնտարիոյում 

(ցողունային փուլ) սկիզբ առնող գործարքը 

կարող է վերջապես դիպչել (fluff փուլ) 
Կանբերայում: Dandelion++-ը թույլ չի տալիս 

օգտատերերին ենթարկվել ֆիզիկական 

բիթքոինի գրոհների:

I2P
I2P-ն այլընտրանքային ուղի է այն շրջանների համար, որտեղ Tor-ն անհասանելի է: E2-

ից ի վեր EPIC գործարքները հասանելի են I2P-ի միջոցով:

Պեդերսենի պարտավորություններ
Պեդերսենի պարտավորությունները կրիպտոգրաֆիկ պրիմիտիվի տեսակ են, որը թույլ է 
տալիս օգտագործողին պարտավորվել ընտրված արժեքին (կամ ընտրված դրույթին)՝ 
միեւնույն ժամանակ այն թաքցնելով ուրիշներին, պարտավորված արժեքը հետագայում 
բացահայտելու ունակությամբ:



Pedersen Commitment-ի ավելի մանրամասն բացատրությունների համար տե՛ս 
այստեղ:

Schnorr ստորագրություններ
Ինչպես Taproot-ում, այնպես էլ Schnorr ստորագրությունները ապահովում են 
հիմնական ագրեգացիա, որը նպաստում է հաշվարկային գործընթացների 
արդյունավետությանը: Ի տարբերություն Bitcoin Core- ի, Schnorr- ը կիրառվում է բոլոր 
գործարքների համար նախնական, ոչ միայն subset- ի կողմից:

Թվային ստորագրությունների կրիպտոգրաֆիկ Schnorr ծրագիրը նախագծվել է 
Կլաուս-Պիտեր Շնորրի կողմից եւ փոխարինում է փոխազդեցությունը 
կրիպտոգրաֆիկ հաշ ֆունկցիայի կիրառմամբ։ Սա թույլ է տալիս բարդ գործարքներ 
կատարել եւ զգալիորեն մեծացնել օգտագործողի գաղտնիությունը:

Tor
Tor ցանցը ապահով, ծածկագրված պրոտոկոլ է, 
որը կարող է ապահովել տվյալների եւ 
հաղորդագրությունների գաղտնիությունը 
ցանցում: Onion Routing նախագծի համար կարճ 
ժամանակում համակարգը օգտագործում է 
շերտավոր հանգույցների շարք IP հասցեները, 
առցանց տվյալները եւ browsing պատմությունը 
թաքցնելու համար:

E3-ը բերում է Tor-ի վրա գործարքներ իրականացնելու ունակություն անմիջապես CLI 
դրամապանակի ներսից, բարելավելով հսկողության դիմադրությունը:

zkPoK
Զրո-գիտելիքի ապացույց գիտելիքի վճռորոշ առանձնահատկությունը կայանում է 

նրանով, որ երկու կողմերն էլ կարող են ստուգել տվյալ տեղեկության 

ճշմարտացիությունը, միաժամանակ անտեղյակ մնալով ապացուցված 

տեղեկությունների բովանդակությանը:

Հիմնական սկզբունքը պարզապես բացատրվում է. եթե Ալիսը ունի ինչ-որ գաղտնի 

ինֆորմացիա, օրինակ՝ միացությունը, որը պետք է ապահովություն բացել, եւ Բոբը 

պետք է ստուգի, որ նա ունի այս տեղեկությունը առանց նրան անձամբ տեղեկություն 

ստանալու, ապա Ալիսը կբացի պահարանը՝ թույլ չտալով Բոբին տեսնել այդ 

համակցությունը, եւ ապա կրկին փակել այն։



Աուդիտի

Վճարման ապացույց
Վճարային ապացույցը հնարավորություն է տալիս վճարողներից պահանջել, 

որպեսզի նրանք ապացուցեն, որ գործարքային գործընթացի մաս են կազմում 

դրամական միջոցների ստացումը: Այնուհետեւ վճարողները կարող են օգտագործել 

այս «ապացույցները» վճարման վեճերը լուծելու համար եւ ապացուցել, որ իրենք 

միջոցներ են ուղարկել ճիշտ վճարողին:

Գրաքննության դիմադրություն
True Nakamoto Բաշխված կոնսենսուս. աշխատանքի 100% ապացույց, ոչ հատուկ 
հանգույցներ, ամենաերկար շղթայի կանոն

Կարող է ուղարկել գործարքները սառը դրամապանակից սառը դրամապանակ 
ֆայլերի փոխանցման մեթոդով:

Ի՞նչ է գրաքննության դիմադրությունը:

1. Ցանցն ինքնին չի կարող փակվել
2. Ցանցում ցանկացած անհատ օգտագործողի գործունեություն 
չի կարող փակվել

Ինչպես է EPIC-ը պաշտպանում օգտագործողներին գրաքննությունից - համեմատություն 
Bitcoin Core-ի հետ

Պահման



EPIC-ի օգտագործողները սովորաբար

իրենց իսկ մետաղադրամներն են հսկում 

տեղի

Իրավական էնթանգլեմենտներ

Բլոկչեյնում ոչ մի մշտական հետք չի մնում, 

բացի կրիպտոգրաֆիկ մնացորդից, որը ոչ մի 

տեղեկություն չի հայտնում գործարքների կամ 

դրանց կողմերի մասին:

Սա ամբողջովին անհարկի է EPIC-ում, քանի որ

բոլոր մետաղադրամները ֆունգլի եւ 

փոխադարձ են:

Ցանց

Գործարքները կարող են կնքվել օֆլայն

EPIC օգտագործողները չեն կարող

սահմանափակվել իրենց գտնվելու վայրի 

հիման վրա, քանի որ նրանք կարող են 

ուղարկել գործարքներ Tor &I2P-ով եւ

Off Շղթայի հատուցում

EPIC-ը պաշտպանում է օգտատերերին

դրանից, քանի որ գործարքի հասցեներն ու 

գումարներն արտաքին կողմերի համար 

անտեսանելի են:

Պուլ

Custodian: BTC օգտագործողները
հիմնականում նախընտրում են թույլ տալ 
երրորդ անձանց իրենց ակտիվները 
պահելու համար: Եթե խնամակալի հետ ինչ-
որ բան պատահի, ապա ակտիվները 
կարող են զիջումների գնալ։

Ex Post Facto -: Հետադարձ կիրառմամբ 
փոփոխվող օրենքները օգտագործում են 
բլոկչեյնի տվյալները նախկին իրավական 
գործունեությունը քրեականացնելու համար: 
Այսօր կատարված գործողությունները 
տասնամյակներ անց կարող են կրկին 
հետապնդել ։

UTXO Դատական գործեր -: Անհատական 
հասցեները կարող են անվանակոչվել իրավական 
գործողությունների ժամանակ, ինչը հանգեցնում է 
Վայոմինգի վրա հիմնված արդյունաբերության, որը 
փորձում է պաշտպանել դրանից «rinsing period»-ով:

Գործարքը կնքելու համար անհրաժեշտ է 
ինտերնետ հասանելիության հնարավորություն

Bitcoin Core երթեւեկությունը կարող 
է արգելափակվել &geofenced.

Բանկային հաշիվների նոպաներ. կանադացիները, 
ովքեր նվիրաբերել են բեռնատարներին BTC-ի 
միջոցով, կորցրել են իրենց բանկային հաշիվների 
մուտքը:



Սա անհնար է EPIC-ում

Նեխած մետաղադրամներ

Արգելքներ
OFAC SDN-ի ցանկում ներառված են

կոնկրետ հասցեներ: Ցանկացած մարդ, ով 

գործարքի մեջ է այս հասցեների հետ, 

պետք է բացահայտի իր հասցեն։

EPIC-ը հասցեներ չունի: Բոլոր գործարքներն

ուղղակիորեն դրամարկղ-դրամարկղային 

են:

Mixer 
Binance արգելափակում է գործարքները mixer
դրամապանակների, ինչպիսիք են Samourai եւ 

Wasabi. TradeOgre-ից օգտվողները

հայտնաբերում են, որ իրենց BTC պահուստները 

մերժվում են կենտրոնացված 

փոխանակումների, ինչպես օրինակ՝ Bitbuy-ին 

հանձնելիս:

Բոլոր EPIC մետաղադրամները ֆունգլի են,

վերացնում են իր աղբյուրից աղտոտված 

մետաղադրամների երեւույթը։

Կենտրոնացման դիմադրություն

Meta-DAO կառավարման կառուցվածքը
DAO-ի կառավարումը ակնհայտորեն ավելի լավն է, քան բլոկչեյնի վրա հիմնված 

ցանցերի կորպորատիվ կառավարումը: DAO-ներն իրենք կարող են դառնալ

վիճահարույց կետեր քաղաքականություն վարելու համար, հատկապես, երբ փողը 

մտահոգված է (կամ նույնիսկ հարձակման վեկտորներ), այդ պատճառով մենք 

նախագծել ենք ECR-ը որպես Meta-DAO կամ «DAOS-ի DAO»:

BTC հանքարդյունաբերական ավազանները 
կարողանում են ֆիլտրել գործարքները՝ հիմնվելով 
հասցեի վրա:

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


Հարյուրավոր նվիրատուներ * հարյուրավոր զրուցարանային խմբեր = բաշխված ուժ: 

Խոտերի նախաձեռնությունները հանդես են գալիս օրգանական եղանակով, ինչի 

արդյունքում առաջանում է հարմարվողական բջջային կառուցվածք:

Մինիմալ ֆորմալ հիերարխիա

Կենտրոնացման դիմադրությունը ավելին է, քան պարզապես catchphrase, դա կյանքի
ուղի է:

Ոչ մի կորպորացիա
Blockchain-ը սկսում է տասնյակ կամ հարյուրավոր վարձատրվող աշխատակիցների

հետ, բնականաբար, նախ հոգ տանել սեփական շահերի մասին, ինչը հանգեցնում է 

այլ տնտեսվարողների հետ հնարավոր սխալի: EPIC-ը, որպես մաքուր պրոտոկոլ,

բոլորին հավասար հիմքի վրա է դնում:

Ոչ Պրեմին
Երբ ցանցում գերակշռում են ինսայդերներն ու վաղ կետերը, դա կարող է հանգեցնել 

կառավարման հետ կապված խնդիրների, ինչպես երեւում է եթերային կոշտ 

պատառաքաղից։



Բռնագրավման դիմադրություն

Հասցեական դիզայն
Կանադայի դոնորները վերջերս հայտնաբերեցին, որ շղթայի վրա 50 դոլար 

արժողությամբ հսկիչ մետաղադրամներ ուղարկելը կարող է հանգեցնել ոչ 

շղթայական հետեւանքների, օրինակ՝ բանկային հաշիվներ եւ նույնիսկ ֆիզիկական 

ակտիվներ առգրավելու։

Կոնֆիդենցիալ գործարքներ
Նոսական հարեւանները եւ բռնակալ ռեժիմները չեն կարող վերահսկել 

դրամապանակի հավասարակշռությունը գործունեության համար։ EPIC-ը անվտանգ է 

դարձնում cryptocurrency-ը, որը կարող է օգտագործվել յուրաքանչյուրի համար:

Dandelion++
Հսկիչ մետաղադրամները, ինչպես օրինակ՝ Bitcoin Core-ը, վտանգի են ենթարկում

իրենց օգտագործողներին՝ գործարք կատարելիս բացահայտելով IP հասցեն։

Dandelion++-ը թույլ է տալիս օգտատերերին մնալ անվտանգ՝ չթողնելով իրենց

գտնվելու վայրը:

Նախատեսված է ինքնապահովման համար
Կորեայում ապրող այն մարդիկ, ում իրենց կառավարությունը համարում էր, որ 

հարկեր են վճարում, իրենց դրամապանակները սպառվել են։ EPIC-ի օգտատերերը

հիմնականում պահպանում են սեփական բանալիների պահպանությունը, որը 

պաշտպանում է կամայական գաղտնալսումից:

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


Դեցենտրալիզացիա

Լրիվ հանգույցներ

4 ավազան

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

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


Ավազանի կոնցենտրատ
Առաջին հայացքից Icemining.ca եկած հեշթաթի >51% բաժինը մտահոգիչ է, 

որքան էլ այս միակ վիճակագրությունը չի պատմում ամբողջ պատմությունը.

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) պահանջվում է հարձակվող, որը 

պետք է պատվիրի բոլոր 3 ալգորիթմների 51% -ը։
● 26% -ը հանքարդյունահանումն է ավազանից դուրս, ինչը լրացուցիչ 

ապահովություն է ապահովում հարձակման դեպքում:

Միայն 2 տարեկան ցանց ունենալու համար արտակարգ է ունենալ 4 օրգանական 
ստեղծված ավազան, որոնք պայմանավորված են շուկայի պահանջարկով: Մենք հավատում 
ենք, որ միլիարդավոր ամբողջական հանգույցների մեր տեսլականին աջակցելու համար, 
որոնց մեծ մասը հանքարդյունաբերություն է, մեզ տասնյակ հազարավոր ավազաններ են 
պետք, որպեսզի չափից շատ կենտրոնացված չդառնան: Այս նպատակով 2019թ.-ից ի վեր 
մենք բավականին մեծ ռեսուրսներ ենք ներդրել այս հարցի շուրջ, որպեսզի վերացնենք 
ենթակա փակագծերը, որոնք ներկայումս թույլ չեն տալիս մարդկանց հեշտությամբ պտտել 
սեփական ավազանները:

Ապագա ջանքերը փուլային մակարդակի չեզոքացման համար

● Շարունակել խրախուսել ձեռնարկատերերին եւ խոշոր չափի 

հանքափորներին սեփական ջրավազանների գործարկել

● DIY FOSS ավազանի ծրագրային ապահովում, որը հասանելի է Github-ում



● PoW ավազանների փողկապը, որը ունի staking եւ այլ տեսակի հանգույցներ 

ընդհանուր Epicenter էկոհամակարգում

Զարգացնող ընկերային

API

API v3 Wallet կապի համար (NEW)

API-ի ներհղման բարելավումներ

Փաստաթղթաշրջանառության խթանում
E3 բարելավում է մեր գոյություն ունեցող փաստաթղթերի գրադարանը, որը 

հնարավորություն է տալիս շինարարներին ավելի արագ շուկա հասնել:

Օգտագործման հեշտանք

Չեղարկվող գործարքներ
Ի տարբերություն հանրային գլխավոր հասցեների վրա հիմնված 

կրիպտոարժույթների, անհնար է կորցնել մետաղադրամներ Mimblewimble-ում: 

Սխալի դեպքում ուղարկվող գործարքները կարող են չեղյալ համարվել, եթե դեռ 

վերջնական չէ:

Նավահանգիստներ
E2-ում անհրաժեշտ էր բացել ռոուտերային նավահանգիստներ գործարք ուղարկելու 

համար: E3 միացնում է Tor- ը, որպեսզի սա այլեւս անհրաժեշտ չլինի:

Հանքարդյունաբերություն
Զգալի միջոցներ են ներդրվել հանքարդյունաբերությունն ավելի մատչելի եւ դյուրին 

դարձնելու համար: Հատուկ օրինակներ են Easy-Miner 2.0 by Blacktygr եւ 
autoconfiguration by Epicmine.org



Գործարքի տարբերակները

Tor
Tor integration- ը հեշտացնում է ինտերակտիվ գործարքները առանց router 
նավահանգիստներ բացելու կամ https հասցեն բացելու անհրաժեշտության: 

Արդյունքում անոնսը բարելավվում է։

EpicPay.me
EpicPay.me թույլ է տալիս լուծել ոչ ինտերակտիվ գործարքների համար asynchronous 
ոչ ինտերակտիվ հաղորդագրություններ, չնայած կենտրոնացված ձեւով: Այս 

ծառայության ապագա տարբերակները ավելի կքանդեն եւ կխստացնեն 

ենթակառուցվածքները:

Օգտագործողի ինտերֆեյս

Կոնսոլ եւ ֆայլի ելք
#18 Ֆիլե եւ կոնսոլային ելակի բաժանում եւ մաքրում

TUI: Տերմինալ օգտագործողի ինտերֆեյս
#13 Տերմինալ օգտագործողի ինտերֆեյս. ցուցակները կարելի է գլորել

#14 Տերմինալ օգտագործողի ինտերֆեյս. Ծանոթացում Log view
#15 Տերմինալ օգտագործողի ինտերֆեյս. կայունության եւ օգտագործման ընդհանուր 

բարելավումներ



Տնտեսական անվտանգություն

Մրցակցային ծախսերի կառուցվածք
Bitcoin Core էկոհամակարգը պահանջում էր 10+ միլիարդ դոլար կապիտալ ծախսեր 
ցանցի շարունակական անվտանգության ապահովման համար: Սա բացարձակապես 
անտեղի է EPIC-ում, որը գործում է արդեն իսկ գոյություն ունեցող ապրանքային 
սարքերի վրա։

Բաց մատակարարման շղթա

AMD Եկամուտ: 
$15b

Ոչ RandomX
ProgPow

Apple Եկամուտ: 
$365b

Ոչ M1: RandomX & ProgPow

ARM Եկամուտ: $2b Ոչ RandomARM

Bitmain Եկամուտ: 
$2b

Այո Ոչ

Intel Եկամուտ: 
$79b

Այո RandomX

MicroBT 
Եկամուտ: $1b

Այո Ոչ

Nvidia Եկամուտ: 
$24b

Ոչ ProgPow



$82b $483b

Պոլիֆաստիկ proof-of-Work Մուլտի-ալգորիթմ 

հանքարդյունաբերությունը խուսափում է ASIC-ի հարկից

Bitcoin Core-ի օգտատերերը 2021 թվականին 1+ միլիարդ դոլար են ծախսել 
հանքարդյունաբերության ծախսերի վրա:

Ինքնապահովման գանձում

Ճկունություն
Կարող է երկարաձգվել լրացուցիչ օգտագործման դեպքերում տեղավորվելու համար: 

Ապագա տարբերակները կներառեն բազմազբաղ ունեցվածքի կարողություն եւ 

լրացուցիչ ալգորիթմներ:

Մուլտի Ասեթ
Ապագա տարբերակները թույլ կտան ստեղծել բազմաթիվ նշանային տիպեր, ֆունգելի 

կամ ոչ ֆունգելի, որոնք կվաճառվեն EPIC շղթայի վրա շղթայի բնիկ ակտիվի $EPIC 

կողքին: Սա հնարավորություն է տալիս փոխանակել այլընտրանքային ակտիվները 

Mimblewimble- ի լիարժեք պաշտպանության հետ:

Այս մոտեցումը ապահովում է այնպիսի ֆունկցիոնալություն, որը նման է ERC20 նշանին, 

առանց սմարթ պայմանագրերի գլխավերեւում, EPIC-ի բնիկ մետաղադրամի հետ 

միասին: Օգտագործելով Mimblewimble-ը՝ օգտագործելով սովորական նշանները՝ մենք 

առաջին անգամ իսկական զվարճություն ենք տարածում տիեզերքի վրա։

Թողարկողները կարող են ապահովել շրջանառության մեջ գտնվող ակտիվների 

ընդհանուր թվի վերաբերյալ թափանցիկություն' միաժամանակ ապահովելով որոշակի 

գործարքների բացարձակ գաղտնիություն: Ունեցվածքը կարող է փոխանակվել 

ապահով եւ անխոնջ շղթայով, ինչը թույլ է տալիս գների բացահայտումը եւ շուկայի 

մաքրումը՝ միեւնույն ժամանակ պահպանելով առանձին գործարքների համար 

Mimblewimble երաշխիքների ամբողջական հավաքածուն։



Սովորական նշաններ ավելացնելը հնարավորություն է տալիս Միմբլյամբի 

հզորությունը մի շարք նոր գործածության մեջ դնել։ Թվային բեռնումները, 

հաճախակի թռչող կիլոմետրերը, շարժական րոպեները, կայանման տոմսերը 

օգտագործման դեպքերի օրինակներ են, որոնք կարող են օգտակար լինել:

Ալգորիթմներ

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

ERC20-Style

Ունեցվածքի 
տեսակներ
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

Գործարքի ձեւաչափերը
E3-ում գործարքները ինտերակտիվ են եւ պահանջում են 3 քայլ: Պրոտոկոլի ապագա 

տարբերակները թույլ կտան 2-քայլ եւ 1-քայլանոց գործարքներ կատարել՝ 

նվազեցնելով կոորդինացիայի պահանջները եւ ընդլայնելով կիրառելի 

օգտագործման դեպքերի շարքը:

Ապագայում ձգտում ենք ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերել դեմ առ դեմ 

գործարքներին.

● Ձայնային գործարքներ

● Bluetooth գործարքներ

● QR կոդով գործարքներ

Տրանսպորտային շերտ
Կոդային բազայում տվյալների տեղափոխման մոդուլային դարձնելով՝ երրորդ կողմի 

նվիրատուները կարող են հեշտությամբ ավելացնել նոր ուղիներ՝ օգնելով 

փորձարկումներին, ինչպես նաեւ արագ արձագանքելով գրաքննությանը։



-

TPU-          
   EPIC-      :

 -
     ,   EPIC-     

    -   

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

Sneak Peek: ECK Կանարի ցանց

ECK - Google Docs

Քվանտային պատրաստ
2019 թվականից ի վեր իրականացված հետազոտությունները հաստատում են, որ 

կառուցվածքով լաթիսային ալգորիթմները համատեղելի են:

Բարձր երաշխիք

Ավտոմատացված թեստավորում
E3-ը մեզ հնարավորություն տվեց ներդրումներ անել ավտոմատացված փորձարկման 

ենթակառուցվածքներում, որոնք կբարելավեն ապագա թողարկումները ավելի արագ 

առաջ մղելու մեր ունակությունը:

Բանակ-փորձություն
Որպես մեր «արյունահոսող եզրի փոխարեն առաջատար» մոտեցման մի մաս, մենք 

մեզ շատ հարմար ենք զգում այս փոփոխությունները հանել Ռուսթ-Միմբբլիմ 

էկոհամակարգի մնացած մասերից, քանի որ դրանք բավարար ժամանակ է, ինչ 

գործում են այլ ցանցերում արտադրության մեջ:

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


Հասունություն
Ներմուծվող կոդը արդեն 12+ ամիս է, ինչ գործում է արտադրության մեջ՝ առանց այլ 

նախագծերում միջադեպերի:

Ժանգ
Մենք ընտրեցինք Rust-ը նրա հիշողության անվտանգության հատկությունների 

համար, ինչը սահմանափակում է ծրագրավորողի սխալի ծավալները:

Տեխնիկական պարտք

Բարելավվել է անվտանգության եւ կայունության
Բուգ  #6 7 8

Կոնֆլիկտների լուծում
Բուգ  #20

Օպտիմալացում
#11 Ավելի լավ ելքային PMMR handling եւ Chain DB ինդեք

Օպտիմալացնել բարդության կարգավորումը

Հասակակիցներ: MPSC Channel եւ Նախնական ձեռքսեղմման 
հաղորդագրություններ
Բուգ  #10

Սերվերային-դրամարկղային հաղորդակցություն
Բուգ #22

Կայունության խթանում
Բուգ  #12

Սինքրոնիզացիա
Բուգ  #21

Windows համատեղելիություն
Բուգ  #23



Տեխսպասարկում
#5 The Hardfork (HF2) ներկայացնում է CuckarooM29 PoW փոփոխությունները

#6 Նոր Գլխարկ 7
#7 Գլխի ավելի լավ տարբերակ Switch
#9 Ինտեգրել grin 3.0.0 codebase

Immutability
Համայնքի անդամ Իզլոյի մեկնաբանությունը.

Կրիպտոյում շատ կարեւոր գաղափարախոսություններ կան: Այն բառերը, ինչպիսիք 

են ազատությունը, ազատությունը, գաղտնիությունը, չեզոքացվածությունը, 

անվստահությունը, անփոփոխությունը եւ շատ ուրիշներ հաճախ օգտագործվում են 

սպիտակամորթների մեջ, որպեսզի փաստարկեն համայնքի կողմից կիսվող 

հիմնարար համոզմունքները։ Ժամանակի ընթացքում այս հիմնարար սկզբունքները 

ստուգվում են եւ կարելի է գնահատել դիմացկունությունը:  Մետաղադրամը, որը 

սկսվում է որպես ապացույց աշխատանքի, որը հանքանյութ է ամենուրեք տարածված 

եւ չեզոքացված CPU եւ GPU բաղադրիչների միջոցով, վերածվում է ASIC-ների 

կենտրոնացված կուտակման։ Աշխատանքի չեզոքացված ապացույցը տալիս է ցցի 

կենտրոնացված ապացույցը։ Ակնհայտ առեւտուր են անում։ Շնորհավորում եմ ցանցն 

ապահովելու կապակցությամբ: Բայց ի ՞ նչ գնով ։ Չեզոքացման հանդեպ հավատի 

հիմքը վաճառվում է կորպորատիվ շահերին, այլ ոչ թե օգուտ է բերում հասարակ 

մարդուն, ինչպես որ սպիտակամորթների մեծամասնության մտադրությունն էր։ 

Իհարկե, մետաղադրամը կարող է դեռեւս համեմատաբար չեզոքացված լինել՝ 

համեմատած ֆիատի հետ, սակայն հիմնարար արժեքի սյունը զիջումների է գնում, եւ 

կան ավելի լավ այլընտրանքներ, որոնց աջակցում են համայնքները, որոնք դեռեւս հոգ 

են տանում իրենց մասին։ Ո՞րն է ավելի դիմացկուն լինելու ի վերջո: Այն 

մետաղադրամը, որը հավատարիմ է համայնքի ընդհանուր արժեքներին, թե՞ 

մետաղադրամը, որը վաճառվում է կորպորատիվ արդյունաբերությանը։ 

Պատասխանը հստակ է։ Այն, ինչ կրիպտոն իմաստ է հաղորդում առաջին հերթին, եւ 

դա այն մարդիկ են, ովքեր մասնակցում են մեր համայնքներին: Իսկ ի ՞ նչ կապ ունի 

այս ամենը անփոփոխության հետ ։

Դե իսկ դեցենտրացիայի համար տրված օրինակը վերաբերում է անփոփոխությանը: 

Օրինակը նկարագրում է, թե ինչպես է համայնքի հիմնական արժեքներից շեղումը 

նույնն է, ինչ փոխզիջումային անփոփոխությունը:  Այն հասնում է այն հարցի բուն 

էությանը, որն այդքան կռվարար կերպով տրվում է. «Կոդային օրենք կա՞»: 
Պարզագույն տերմիններով՝ ԱՅՈ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա այդպես չէ: 

Հասարակական հիմնական արժեքները, ինչպես որ փաստագրված է 

սպիտակամորթների մեջ, շատ ավելի մոտ են այն արժեքներին, որոնք պետք է 

մեկնաբանվեն որպես օրենք։ EPIC արժեքի գերհոսքը ցույց է տալիս, որ մենք 

պարտավորված ենք լինում հիմնարար սկզբունքների հանդեպ, երբ կոնֆլիկտ է լինում։



Չեզոքություն

ՀամայնքԿառավարվող
Երբ բախվում ենք այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են՝ հանքարդյունաբերության 

տոկոսները վերականգնելը, թե ինչպես սոցիալականացնել կորուստները, որոնք տեղի 

են ունեցել այդ ժամանակ, մենք ավելի ուժեղ ենք դառնում։

DAO-ի կողմից ֆինանսավորվող
Բոլոր զարգացնող վճարները կուտակվում են Epicenter DAO Գանձարանին եւ շահույթի

կենտրոն չեն որեւէ մեկի համար:

Մակարդակի խաղային դաշտ
Բոլոր ներգրավվածները նույն հնարավորությունն են ունեցել մետաղադրամներ ձեռք 

բերելու՝ լինի դա հանքարդյունաբերության միջոցով, թե բաց շուկայում գնումներ 

կատարելու միջոցով։

Ոչ Պրեմին

EPIC տոնավաճառը մեկնարկել է 2019թ. սեպտեմբերի 2-ին՝ զրոյի գենի պաշարով:

Բացություն
EPIC-ը 100% GPL V3 լիցենզավորված է:

Ցանկացած մարդ կարող է դիմում ներկայացնել github-ի միջոցով:

Անթույլատրելիություն
EPIC-ը անթույլատրելի պրոտոկոլ է: Ցանկացած մարդ կարող է վարել ամբողջական 
հանգույց եւ/կամ իմը:

Ավազաններ

Ամերիկաներ

Կանադա, Մոնրեալ     Icemining 
USA Epicmine



EMEA
Գերմանիա        51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU -Ռուսաստան/

Հյուսիս

EU
Թուրքիա            

Icemining

Asia-Pacific
China Icemining
Hong Kong Icemining
Singapore Icemining

Կանոնակարգային համապատասխանություն

ՄՐՑՈՒՄ Է ակտ
Առաջարկված ակտը գրում է. «Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում 

նորարարությունները փոխառություններ են կատարել եւ ընդլայնել են անդրսահմանային 

գործարքների այն մեթոդները, որոնք հնարավոր չէր պատկերացնել 20 տարի առաջ, երբ 

ՖԻՆՔԱՆ-ին (Ֆինանսական հանցագործությունների գործադրման ցանց) տրվեց իր 

հատուկ միջոցների լիազորությանը»: Գործողությունը ընդունում է, որ թվային ակտիվները 

օգտագործվում են օրինական նպատակներով, սակայն ասում է, որ դա «նաեւ օգուտ է 

վատ դերասանների համար, ինչպիսիք են պատժամիջոցներից խուսափողները, 

խաբեբաները, փողերը լվացողները եւ նրանք, ովքեր կատարում են փրկագնման 

ծրագրերի հարձակումներ»:

Այն ցանցերը, որոնք ապավինում են կենտրոնացված ենթակառուցվածքներին, 

գնալով անկարող կլինեն սպասարկել օգտվողներին: EPIC-ն օգուտներ է քաղում այս 

տենդենցից։

Howey Test
2018 թվականի հունիսին SEC-ի նախկին նախագահ Ջեյ Քլեյթոնը պարզաբանել է, որ 

bitcoin-ը անվտանգություն չէ. «Cryptocurrencies: Սրանք գերիշխանության արժույթների 

փոխարինողներ են, փոխարինեք դոլարը, եվրոն, յենը bitcoin-ով: «Ես չեմ կարող ասել, 

թե ինչ է տեղի ունենալու: Այդ տեսակի դրամը անվտանգություն չէ»,- ասել է Քլեյթոնը:

EPIC-ը բացահայտորեն նախատեսված է Howey Test համատեղելիության համար, որը 

բառացիորեն դուրս է գալիս աղյուսակներից ըստ Crypto Վարկանիշային խորհրդի 

ուղեցույցների:

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


Ինֆրակառուցվածքային Բիլ / Բրոքերների սահմանում
Առաջարկված օրենսդրության համաձայն՝ որոշ տեսակի բլոկչեյններ օգտագործող 

մարդիկ կարող են պահանջվել բրոքերների սահմանման համաձայն լիցենզիա 

ստանալու համար։ EPIC-ի օգտատերերը պաշտպանված են դրանից:

ՍՏԵՆ-ի ակտ

Չի կիրառվում, քանի որ EPIC-ը կայունացված չէ եւ չեզոքացված է։

Դիմացկունություն
Polyphasic Proof-of-Work- ը հարմարեցնում է դժվարությունը յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ 

անհատական հիմքով, մեկ ալգորիթմ, որը հնարավորություն է տալիս ցանցին 

հեշտությամբ ձեռք բերել +1000% եւ -90% հեշթային փոփոխություններ: Մենք 

կշարունակենք ժամանակի ընթացքում մեծացնել մեր ցանցի համասեռությունը եւ 

մեծացնել դրա կայունությունը:

Կարծիք
Ելնելով այստեղ ներկայացված վերլուծությունից և դրան հաջորդող պատճառներից, իմ 
մասնագիտական   կարծիքով, EPIC CASH-ը («EPIC) արժեթուղթ չէ, ինչպես սահմանված է 1933 
թվականի Միացյալ Նահանգների Արժեթղթերի մասին ակտով («Ակտ»), ոչ էլ: այն 
համապատասխանում է «ներդրումային պայմանագիր» ձևավորելու չափանիշներին SEC v. Howey, 
328 US 29311946) (այսուհետ՝ «Howey») կամ նրա սերունդների վերլուծության ներքո:

Նախապատմություն
EPIC բլոկչեյնը ներկայումս գտնվում է Testnet ցանցում՝ զրոյական պրեմինա արդար մեկնարկի 
գենեզի հիմնական ցանցի բլոկով, որը նախատեսված է 2019 թվականի հուլիսի 13-ին և մոտ:

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


Սքալելիում

Պահեստավորման պահանջներ

Մուտքագրում

Բլոկի չափսերը MB Արգելափակման 
ժամանակը վրկ

Tx/բլոկ Tx/օր Բլոկներ/Օր Tx/s Ամսաթիվ

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Ապրիլ -22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Օգոստոս -22



8 30 8000 23MM 2880 267 Նոյեմբեր -22

16 25 16000 55MM 3456 640 հունիս-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Օգոստոս -25

128 10 64000 552MM 8640 6400 հունիս-28

2028թ. մուտքագրում՝ 6.4k tx/s - 2028թ. հունիսին EPIC Բլոկչեյն պրոտոկոլը կկարողանա 

մշակել օրական 500+ միլիոն գործարք, ինչը համարժեք է Visa-ի ընթացիկ ակտիվության 

մակարդակին: Այս մասշտաբով կանխավճարները կմնան ծախսարդյունավետ, քանի 

որ բլոկի սուբսիդավորումը բավարար է եւ առկա է բավականաչափ կարողություն: Մեր 

հաշվարկն այն է, որ գործարքների մեծ մասը, ըստ էության, անվճար կլինի (նոմինալ 

հակա-սպամային ծախս), եւ որ բարձր առաջնահերթ վճարումները, որոնք պետք է 

արագ անցնեն, կարող են տեսնել մեկ դահեկան:

Սակավաթվություն
Խուսափելով կենտրոնացված փոխանակումներից՝ մենք խուսափել ենք ֆրակցիոն 

ռեզերվային կրկնակի ծախսերի խնդրից: Գոյություն ունի ընդամենը 14 միլիոն EPIC, 

մինչդեռ արդյունավետ BTC-ի իրական թիվն արդեն իսկ գերազանցում է 21 միլիոնին: 

Մենք կանենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի պահպանենք Սատոշիի սկզբնական 

դիզայնի մատակարարման ամբողջականությունը:

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


Արագություն

Ավելի արագ Գլխավոր Սինկ

Կայունություն

Ածխածնային բացասական

Տնտեսապես անկախ & Ինքնապահովում

Զրո E-թափոնների հետք
EPIC-ը հանքահանվում է արդեն գոյություն ունեցող ապրանքային սարքերի վրա, 

որոնք գնվել են մեկ այլ հիմնական նպատակի համար, ինչպես օրինակ՝ թերթերի 

(CPU) կամ խաղերի (GPU) համար։ BTC-ն արտադրում է միլիոնավոր միավորներ,

որոնք մատչելի են մեկ ֆունկցիոնալ ASIC-ի համար, որոնք մտնում են մեր 

մոլորակի արտաթորանքները եւ ավելի են սաստկացնում աղտոտվածությունը։



Վստահության մինիմալացում
Ալֆա Լիկ
Whale Alerts - BTC-ի մեծ կրողները գիտեն, որ երբ գործարք ուղարկեն, նրանց շարժումները 

կհետապնդվեն: Այս «ալֆա արտահոսքը» խոչընդոտ է օպտիմալ պորտֆելի ռազմավարության 

կառուցման համար եւ ամբողջովին լուծվում է հիմքային շերտի գաղտնիության միջոցով, 

ինչպես EPIC-ում, որը չունի Whale Alerts եւ չունի հարուստ ցուցակ:

Տեղային վավերացում
BTC-ի օգտագործողները սովորաբար նախընտրում են դուրս բերել հանգույցի գործողությունը 

երրորդ կողմին, ինչը տրամաբանական է, քանի որ լրիվ հանգույցը պահանջում է 380gb 

սկավառակի տարածություն: Ի տարբերություն նրանց՝ EPIC-ն աշխատում է 2,2գբ 

տարածության մեջ, ինչի շնորհիվ մարդիկ ավելի մատչելի են դառնում հանգույցներ վազելու 

համար։  Արտաքին հանգույցին միացնելիս կա փոխզիջման գնացող ինֆորմացիայի 

հնարավորություն - ըստ էության, օգտագործողը պետք է վստահի հանգույցին, որպեսզի 

հավատարմորեն ներկայացնի ցանցի ներկա վիճակը: EPIC-ի օգտատերերը տեղում 

հաստատում են բոլոր գործարքները եւ ստիպված չեն լինում վստահել երրորդ կողմին։

Փուլ-մակարդակի ֆիլտրում
BTC-ի ուղարկողները պետք է վստահեն, որ այնպիսի ընկերություններ, ինչպիսիք են Chainalysis-
ը, չեն որոշի իրենց հասցեն սեւ ցուցակով անվանել, քանի որ այդ ժամանակ 

հանքարդյունաբերական ավազանները, որոնց բիզնես մոդելը պետք է գրաքննության 

ենթարկեն եւ ֆիլտրեն գործարքները, գործարքը չեն ընդգրկի բլոկում: EPIC-ն այս խնդիրը չունի, 

քանի որ հանքափորները չեն կարող տեսնել գործարքների հասցեական մանրամասները:

Նեխած մետաղադրամներ
BTC-ի ընդունիչները, նրանք, ովքեր ընդունում են դրա մեջ վճարումը, պետք է վստահեն իրենց 

հաճախորդին, քանի որ նեխած մետաղադրամների հնարավորությունը միշտ կա: EPIC-ը 

վերացնում է այս վստահությունը, քանի որ աղտոտված մետաղադրամները անհնար են: 

Ընդունիչները պետք է զգույշ լինեն ոչ միայն հայտնի աղտոտված մետաղադրամների, այլեւ 

ապագայում աղտոտված մետաղադրամների հանդեպ։ Երբ Արդարադատության 

նախարարությունը մեղադրեց BitMEX-ին, այնտեղից եկող ցանկացած գումար մեկ գիշերվա 

ընթացքում կասկածելի էր համարվում։ Coinbase-ը ոչ միայն չփակեց ռուսական հաշիվները, այլեւ 

փակեց «հաշիվները, որոնք հնարավոր է կապված են ռուսական գործունեության հետ»: EPIC-ի 

օգտատերերը կարիք չունեն մտահոգվելու այս քաղաքական տարբերանշաններով:

BTC-ի օգտագործողները պետք է վստահեն նրանց, ում հետ կիսում են իրենց հանրային 

գլխավոր հասցեն, քանի որ «աղտոտված փոշի» հարձակումների խնդիրն է, որոնց ժամանակ 

քիչ քանակությամբ աղտոտված մետաղադրամ է տեղադրվում թիրախը աղտոտելու եւ նրա 

շարժումը հետաձգելու համար։

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


Անվստահելի սեթում
Ի տարբերություն ավելի վաղ արված մոտեցումների, ինչպիսիք են Zcash-ը եւ 

Piratechain-ը, որոնք պահանջում են վստահելի կազմակերպում, EPIC-ի հաստատումը 

վստահություն չի պահանջում։

Ուբիք
Հանքարդյունաբերությունը 112 երկրներում

Բնօգտագործում
Explorer.epicmine.org:
Բլոկչեյնի բարձրություն 1,341,156
Avg. Արգելափակել ժամը 61.5 s
Գործարքներ  118,799
Գնահատված վճար 0.0063 EPIC

Utility

Արժեթղթերի պահոց
Սկսած սկզբից՝ EPIC-ը հետեւել է իր ոգեշնչման՝ Bitcoin Core-ի ծանոթ թռիչքի ուղուն։ 

2020 թվականի մարտին EPIC-ում ներդրված մեկ BTC-ն ներկայումս արժե 129 BTC:

https://explorer.epicmine.org/


Արտարժույթի միջնորդավճար

Ծախս $2 - $81 <$.01

Արագություն 10 րոպե 1 րոպե

Fungibility Ոչ Այո

L1 Մուտքագրում  2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Հանքարդյունաբերական ծրագրային ապահովում

● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Առեւտուր

EPIC-ն առաջարկում է ավանդատուներին arbitrage հնարավորություններ երկու Dex 
ցանցերում՝ Stellar եւ ViteX

Bitmart
2022 թվականի մարտի 21-ի դրությամբ Բիթմարթը ավարտում է իր ինտեգրումը եւ 

կսկսի առաջարկել առեւտուր EPIC/USDT-ում:

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
Զարգացման մեջ

No-Fee, Գաղտնիության պահպանում

Ոչ պահնորդական ատոմային սվոփ

Ներբեռնելի Desktop Dex

E4 BTC
E5 XMR FIRO* ZEC* * Lelantus & z-z միայն

E6 GRIN LTC* * MW-EB միայն

E7 CCX ZANO
E8 ARRR HUSH

Ուղիղ, ոչ-ցցական, P2P շղթա-շղթայական ատոմային սվոփ



Դրամապանակ

Աշխատասեղան GUI

Հասանելի է Linux, Mac, &Windows-ի համար



Նոր առանձնահատկություններ

● Միացնել տեղային > հեռավոր հանգույցները

● Ռուտերային նավահանգիստներ բացելու անհրաժեշտություն չկա

● Կարող է ուղարկել գործարքներ Tor-ի վրա

Մոբիլ



Տարբերակի 
պատմություն
E3 Մարտ-2022
E2 2020
E1 Սեպտեմբեր-2019




