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Potřeby

Dnes Epicenter Labs představuje E3, třetí iteraci protokolu EPIC Blockchain. Vydání 
obsahuje klíčová vylepšení funkcí, která umožňují tvůrcům dApp inovovat jako nikdy 
předtím.

Abstraktní
Čistě peer-to-peer verze elektronické hotovosti umožňuje odesílání online plateb přímo z 
jedné strany na druhou, aniž by procházely finanční institucí. V návaznosti na měnovou 
politiku Bitcoin Standard ve výši 21 milionů mincí spolu s pravidlem nejdelšího řetězce a 
Proof-Of-Work EPIC vylepšuje původní design a řeší klíčové problémy, které v současné 
době brání masovému přijetí.



Důvěrnost základní vrstvy chrání uživatele před odvetou, zabraňuje poskvrnění mincí a 
poskytuje odolnost vůči cenzuře, centralizaci, konfiskaci a dohledu. Vytvořili jsme praktický 
decentralizovaný platební systém, který je důvěryhodný, bez povolení, neměnný a 
maximálně kompatibilní se stávajícími a budoucími předpisy.

Cíle Návrhu

Zůstat věrný DNA Bitcoinu
Zachování našich hodnot

● Odpor proti cenzuře
● Centralizační odpor
● Konfiskační odpor
● Důvěryhodný základ neutrality
● Bez povolení
● Regulační kompatibilita
● Odolnost vůči sledování
● Minimalizace důvěry

Přístupnost
● PLNÉ uzly EPIC žijí ve více než 100 zemích.
● Potřebný software (Github | | App Store | Play Store) je k dispozici po celém světě.
● Transakce mohou být zasílány přes I2P & Tor.
● Štíhlá, lehká, rychlá architektura vhodná pro mobilní a nízkopříkonová zařízení.

Anonymita A Soukromí
Všechny transakce v EPIC jsou plně důvěrné, se zaslepenými částkami a adresami. Dřívější 
přístupy, jako je CryptoNote v Moneru, zanechávají v blockchainu stopy, které činí 
jednotlivé transakce zranitelnými vůči pozdější deanonymizaci. Transakce EPIC nabízejí 
soukromí připravené na budoucnost, dnes i zítra.

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


Důvěrnost
V BTC jsou klíčové podrobnosti o všech transakcích k dispozici pro otevřenou 
kontrolu na blockchainu. Umístění, adresa a množství jsou nešifrované a viditelné 
pro všechny a různé, navždy. EPIC neodhalí ani adresu, ani částku, ani geografickou 
polohu stran transakce.

Veřejná auditovatelnost a individuální anonymita
∞ Ve veřejné knize je možné vidět, že k transakcím došlo díky přítomnosti jejich 

kryptografického zbytku - jádra - v každém bloku.

∞ Pouze odesílatel a příjemce jsou však schopni zjistit jakékoli podrobnosti o 
transakci nad rámec pouhé skutečnosti, že k ní došlo.

∞ Doklady o platbách nabízejí možnost umožnit auditovatelnost transakcí 
třetí stranou.

∞ Pro uživatele, kteří preferují neomezenou dohlednost svých jednotlivých transakcí, bude 
k dispozici možnost použití "zabalených tokenů EPIC", jako je EONE na Wanchain nebo 
EPIC na Vite / Stellar / Binance Smart Chain od operátorů třetích stran.

CoinJoin
Stejně jako u vajec, která po zamíchání 
nelze individuálně rekonstruovat, jsou 
všechny transakce EPIC automaticky 
sloučeny po každém bloku.

Cut-Through
Cut-Through agregace eliminuje zbytečné mezilehlé datové prvky, které odrážejí pouze 
konečnou změnu stavu. Pokud Alice pošle Bobovi, který pošle Carol, blockchain 
zaznamená čistou změnu stavu: Alice->Carol a Bobovy údaje nemusí být uloženy. To nejen 
šetří místo, ale také zvyšuje soukromí.



Dandelion++
Dandelion++ je lehké a přímočaré řešení síťové 
vrstvy s formálně zaručenou anonymitou. 
Transakce pocházející z Ontaria (kmenová fáze) 
může nakonec přistát (fáze chmýří) v Canbeře. 
Dandelion++ zabraňuje uživatelům ve fyzických 
útocích Bitcoin.

I2P
I2P je alternativní kanál pro oblasti, kde je Tor nepřístupný. Od E2 jsou transakce EPIC k 
dispozici prostřednictvím I2P.

Závazky Společnosti Pedersen
Pedersen závazky jsou typem kryptografického primitivu, který umožňuje uživateli zavázat 
se k vybrané hodnotě (nebo zvolenému příkazu), zatímco ji udržuje skrytou pro ostatní, se 
schopností odhalit potvrzenou hodnotu později.



Podrobnější vysvětlení Peddersenova závazku naleznete zde.

Schnorrovy Podpisy
Stejně jako v Taprootu, Schnorrovy podpisy poskytují agregaci klíčů, která zvyšuje 
efektivitu výpočetních procesů. Na rozdíl od Bitcoin Core se Schnorr ve výchozím 
nastavení aplikuje na všechny transakce, nejen na podmnožinu.

Kryptografické Schnorrovo schéma pro digitální podpisy navrhl Claus-Peter Schnorr a 
nahrazuje interakci použitím kryptografické hašovací funkce. To umožňuje složité 
transakce a výrazně zvyšuje soukromí uživatelů.

Tor
Síť Tor je bezpečný, šifrovaný protokol, který může 
zajistit soukromí dat a komunikace na webu. Zkratka 
pro projekt Onion Routing, systém používá řadu 
vrstvených uzlů ke skrytí IP adres, online dat a 
historie prohlížení.

E3 přináší možnost provádět transakce přes Tor přímo z peněženky CLI, což zlepšuje 
odolnost vůči dohledu.

zkPoK
Klíčovým rysem Zero-Knowledge Proof of Knowledge je, že obě strany mohou ověřit 
pravdivost určité informace, zatímco zůstávají nevědomé o obsahu prokázaných informací.

Základní princip je jednoduše vysvětlen: pokud má Alice nějaké tajné informace, jako je 
kombinace k otevření trezoru, a Bob má ověřit, že má tyto informace, aniž by tyto 
informace získal sám, pak Alice otevře trezor, aniž by Bobovi umožnila vidět kombinaci, a 
pak ji znovu zavře.



Auditovatelnost

Doklady o Platbě
Doklady o platbě umožňují plátcům požadovat, aby příjemci prokázali přijetí finančních 
prostředků v rámci transakčního procesu. Plátci pak mohou tyto "důkazy" použít k 
vyřešení platebních sporů a prokázat, že poslali finanční prostředky správnému příjemci.

Odpor Proti Cenzuře
Pravý Nakamoto Distribuovaný konsensus: 100% důkaz práce, žádné speciální uzly, 
pravidlo nejdelšího řetězce.

Může odesílat transakce offline ze studené peněženky do studené peněženky pomocí 
metody přenosu souborů.

Co je to odpor proti cenzuře?
1. Samotnou síť nelze vypnout
2. Aktivitu jednotlivého uživatele v síti nelze vypnout

Jak EPIC chrání uživatele před cenzurou - srovnání s Bitcoin Core

Vazba



Uživatelé EPIC obecně uchovávají své 
vlastní mince lokálně

Právní Propletence

V blockchainu nejsou ponechány žádné trvalé 
stopy, s výjimkou kryptografických zbytků, které 
neodhalují žádné informace o transakcích nebo 
jejich stranách.

To je v EPIC zcela zbytečné, protože všechny 
mince jsou zastupitelné a zaměnitelné.

Síť

Transakce lze podepisovat offline

Uživatelé EPIC nemohou být omezeni na 
základě jejich polohy, protože mohou 
odesílat transakce přes Tor & I2P a

Odveta Mimo řetězec

EPIC před tím chrání uživatele, protože 
transakční adresy a částky jsou pro externí 
strany neviditelné.

Tůň

Správce: Uživatelé BTC se převážně 
rozhodnou umožnit třetím stranám 
úschovu svých aktiv. Pokud by se správci 
něco stalo, majetek může být ohrožen.

Ex Post Facto -: Zpětně aplikované měnící se 
zákony využívají data blockchainu ke 
kriminalizaci dříve legálních aktivit. Dnešní 
akce se mohou vrátit a strašit o desetiletí 
později.

UTXO Lawsuits -: Jednotlivé adresy mohou 
být jmenovány v právních žalobách, což 
vede k tomu, že se průmysl se sídlem ve 
Wyomingu snaží chránit před tímto 
"oplachovacím obdobím".

Přístup k Internetu K připojení k Internetu je 
vyžadován k podepsání transakce

Provoz Bitcoin Core může být blokován a 
geograficky oplocen.

Zabavení bankovního účtu -: Kanaďané, 
kteří darovali řidičům kamionů pomocí BTC, 
ztratili přístup ke svým bankovním účtům.



To je v EPIC nemožné

Znečištěné Mince

Sankce
Seznam OFAC SDN obsahuje konkrétní 
adresy. Každý, kdo obchoduje s těmito 
adresami, čelí expozici.

EPIC nemá žádné adresy. Všechny transakce 
jsou přímo peněženka-peněženka.

Mixer Peněženky
Binance blokuje transakce do mixérových 
peněženek, jako jsou Samourai a Wasabi. 
Uživatelé z TradeOgre zjistí, že jejich vklady 
BTC jsou odmítnuty při vkladu na 
centralizované burzy, jako je Bitbuy.

Všechny mince EPIC jsou zastupitelné, což 
eliminuje fenomén znečištěných mincí u jejich 
zdroje.

Centralizační Odpor

Struktura řízení Meta-DAO
Řízení DAO je jednoznačně lepší než řízení společnosti pro sítě založené na blockchainu. 
Samotné DAO se mohou stát spornými body politikaření, zejména pokud jde o peníze 
(nebo dokonce útočné vektory), což je důvod, proč jsme navrhli ECR jako Meta-DAO nebo 
"DAO of DAO".

Fondy těžby BTC jsou schopny filtrovat 
transakce na základě adresy.

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


Stovky přispěvatelů * stovky chatovacích skupin = distribuovaná síla. Iniciativy zdola vznikají 
organicky, což vede k adaptivní buněčné struktuře.

Minimální Formální Hierarchie
Centralizační odpor je víc než jen fráze, je to způsob života.

Žádná Korporace
Blockchainové startupy s desítkami nebo stovkami placených zaměstnanců se přirozeně 
nejprve starají o své vlastní zájmy, což vede k potenciálnímu nesouladu s ostatními 
zúčastněnými stranami. EPIC, jako čistý protokol, staví všechny na stejnou úroveň.

Žádný Premine
Když insiderové a rané velryby ovládají síť, může to vést k problémům s řízením, jak je vidět 
v tvrdé vidlici Ethereum.



Odolnost Proti Konfiskaci

Adresový Design
Dárci v Kanadě nedávno zjistili, že zaslání sledovacích mincí v hodnotě 50 dolarů na řetěz 
může vést k následkům mimo řetězec, jako je zabavení bankovních účtů a dokonce i 
fyzických aktiv.

Důvěrné Transakce
Zvědaví sousedé a tyranské režimy nemohou sledovat zůstatky peněženek pro aktivitu. 
EPIC dělá kryptoměnu bezpečnou pro každého.

Dandelion++
Sledovací mince, jako je Bitcoin Core, vystavují své uživatele riziku tím, že odhalí IP adresu 
při provádění transakce. Dandelion++ umožňuje uživatelům zůstat v bezpečí tím, že 
neprozrazuje jejich polohu.

Navrženo Pro Vlastní Péči
Uživatelé v Koreji, o kterých se jejich vláda domnívala, že dluží daně, zjistili, že jejich 
peněženky jsou vyčerpané. Uživatelé EPIC obecně uchovávají své vlastní klíče, což chrání 
před libovolným zabavením.

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


Decentralizace

Úplné Uzly

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

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


Koncentrace Bazénu
Na první pohled je >51% podíl hashrate pocházející z Icemining.ca znepokojující, 
nicméně tato jediná statistika neříká celý příběh:

● Polyfázický Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) vyžaduje, aby útočník ovládal 51% 
všech 3 algoritmů.

● 26% těží mimo fond, což poskytuje dodatečnou bezpečnost v případě útoku.

Pro síť, která je stará pouze 2 roky, je již 4 organicky vytvořené bazény poháněné 
poptávkou na trhu mimořádné. Věříme, že abychom podpořili naši vizi miliard plných uzlů, 
z nichž většina těží, budeme potřebovat desítky tisíc bazénů, abychom se vyhnuli příliš 
centralizaci. Za tímto účelem jsme od roku 2019 investovali značné prostředky na výzkum a 
vývoj v této oblasti, abychom odstranili základní úzká místa, která v současné době brání 
lidem snadno rozvíjet své vlastní bazény.

Budoucí úsilí o decentralizaci na úrovni poolu

● Pokračovat v povzbuzování podnikatelů a velkých horníků, aby provozovali své 
vlastní bazény

● DIY FOSS pool software dostupný na Github



● Propojení PoW bazénů se stakingem a dalšími typy uzlů v celkovém ekosystému 
Epicenter

Přívětivost Pro Vývojáře

API

API v3 pro komunikaci s Walletem (NOVINKA)

Vylepšení použitelnosti rozhraní API

Vylepšení Dokumentace
E3 vylepšuje naši stávající knihovnu dokumentace, která umožňuje stavitelům dostat se na 
trh rychleji.

Snadné Použití

Zrušitelné Transakce
Na rozdíl od kryptoměn založených na veřejných klíčích není možné v Mimblewimble ztratit 
mince. Chybně odeslané transakce lze zrušit, pokud ještě nejsou dokončeny.

Přístavy
V E2 bylo nutné otevřít porty routeru pro odeslání transakce. E3 integruje Tor, takže to již 
není nutné.

Těžební
Značné prostředky byly investovány do zpřístupnění a usnadnění těžby. Konkrétními 
příklady jsou Easy-Miner 2.0 od Blacktygr a autokonfigurace od Epicmine.org



Možnosti Transakcí

Tor
Integrace Tor usnadňuje interaktivní transakce bez nutnosti otevírat porty routeru nebo 
vystavovat adresu https. V důsledku toho se zlepšuje anonymita.

EpicPay.me
EpicPay.me umožňuje asynchronní neinteraktivní zpracování zpráv pro řešení 
neinteraktivních transakcí, i když centralizovaným způsobem. Budoucí verze této služby 
budou dále decentralizovat a posilovat infrastrukturu.

Uživatelské Rozhraní

Konzole a Výstup Souborů
#18 Rozdělení výstupu a vyčištění souboru a konzoly

TUI: Uživatelské Rozhraní Terminálu
#13 Uživatelské rozhraní terminálu: Seznamy lze posouvat
#14 Uživatelské rozhraní terminálu: Zavést zobrazení protokolu
#15 Uživatelské rozhraní terminálu: Obecná vylepšení stability a použitelnosti



Ekonomické Zabezpečení

Konkurenceschopná Nákladová Struktura
Ekosystém Bitcoin Core vyžadoval kapitálové výdaje ve výši více než 10 miliard dolarů 
na podporu pokračující bezpečnosti sítě. To je v EPIC, který běží na již existujícím 
komoditním hardwaru, zcela zbytečné.

Otevřený Dodavatelský řetězec

AMD Tržby: 
$15b

Ne RandomX
ProgPow

Apple Tržby: 
$365b

Ne M1: RandomX & ProgPow

ARM Tržby: 
$2b

Ne RandomARM

Bitmain 
Tržby: $2b

Ano Ne

Intel Tržby: 
$79b

Ano RandomX

MicroBT 
Tržby: $1b

Ano Ne

Nvidia Tržby: 
$24b

Ne ProgPow



$82b $483b

Polyfázická těžba důkazů o práci s více algoritmy se 
vyhýbá dani ASIC
Uživatelé Bitcoin Core utratili v roce 2021 více než 1 miliardu dolarů za těžební poplatky.

Samofinancovatelná Pokladna

Flexibilita
Lze rozšířit tak, aby vyhovovaly dalším případům použití. Budoucí verze budou obsahovat 
schopnost více aktiv a další algoritmy.

Multi-Asset
Budoucí verze umožní vytvoření více typů tokenů, zastupitelných nebo nezastupitelných, 
které budou obchodovány v řetězci EPIC spolu s $EPIC, nativním aktivem řetězce. To 
umožňuje obchodování s alternativními aktivy s plnou ochranou Mimblewimble.

Tento přístup poskytuje funkce podobné žetonům ERC20, bez režie inteligentních smluv, 
spolu s nativní mincí EPIC. Pomocí Mimblewimble k podpoře vlastních žetonů poprvé 
rozšiřujeme skutečnou zastupitelnost do světa tokenů.

Emitenti mohou zajistit transparentnost ohledně celkového počtu aktiv v oběhu a zároveň 
poskytnout absolutní soukromí pro konkrétní transakce. Aktiva mohou být vyměňována 
bezpečně a zastupitelně v řetězci, což umožňuje zjišťování cen a zúčtování trhu při 
zachování celé sady záruk Mimblewimble pro jednotlivé transakce.



Přidání vlastních tokenů umožňuje využít sílu Mimblewimble do vzrušující řady nových 
případů použití. Digitální stahování, časté letové míle, mobilní minuty, parkovací lístky jsou 
příklady případů použití, které mohou být přínosem.

Algoritmy

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

ERC20-Style

Typy aktiv
Zastupitelné:
Nezastupitelné: ERC721, 1155 etc

Formáty Transakcí
V E3 jsou transakce interaktivní a vyžadují 3 kroky. Budoucí verze protokolu umožní 
transakce ve 2 krocích a 1 krocích, čímž se sníží požadavky na koordinaci a rozšíří se 
rozsah použitelných případů použití.

V budoucnu se snažíme poskytovat zvýšenou podporu pro osobní transakce:

● Zvukové transakce
● Bluetooth transakce
● Transakce s QR kódem

Transportní Vrstva
Díky modulárnímu přenosu dat v kódové základně mohou přispěvatelé třetích stran 
snadno přidávat nové kanály, což napomáhá experimentování a také rychlé reakci na 
cenzuru.



Připravenost Na Budoucnost

Další Aplikace
Integrace algoritmů specifických pro TPU nabízí možnost učinit proof of work užitečným 
a promění EPIC v stroj strojové učení.

Polyfázický proof-of-work
Kompromitované algoritmy jsou málo znepokojující, protože modulární konstrukce EPIC 
umožňuje algoritmy pro výměnu za provozu za běhu.

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

Sneak Peek: ECK Kanárská síť
ECK - Google Docs

Quantum Ready
Výzkumné úsilí provedené od roku 2019 potvrzuje, že algoritmy strukturované mřížky jsou 
kompatibilní.

Vysoká Jistota

Automatizované Testování
E3 nám dala příležitost investovat do automatizované testovací infrastruktury, která zlepší 
naši schopnost rychleji prosazovat budoucí verze.

Testováno V Bitvě
V rámci našeho přístupu "vedení namísto krvácející hrany" se cítíme velmi pohodlně 
přitahovat tyto změny ze zbytku ekosystému Rust-Mimblewimble, protože byly funkční ve 
výrobě v jiných sítích po dostatečně dlouhou dobu.

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


Zralost
Importovaný kód běží v produkčním prostředí více než 12 měsíců bez incidentu v jiných 
projektech.

Rez
Rust jsme zvolili pro jeho vlastnosti bezpečnosti paměti, které omezují prostor pro chybu 
programátora.

Technický Dluh

Vylepšené zabezpečení a stabilita
Chyba  #6 7 8

Konfliktů
Chyba  #20

Optimalizace
#11 Lepší zpracování výstupního PMMR a index Chain DB

Optimalizace nastavení obtížnosti

Vrstevníci: Kanál MPSC a počáteční zprávy handshake
Chyba  #10

Komunikace mezi serverem a peněženkou
Chyba #22

Vylepšení stability
Chyba  #12

Synchronizace
Chyba  #21

Kompatibilita se systémem Windows
Chyba  #23



Údržba
#5 Hardfork (HF2) představuje změny CuckarooM29 PoW
#6 Nová hlavička verze 7
#7 Lepší přepínač verze záhlaví
#9 Integrujte kódovou základnu grin 3.0.0

Neproměnlivost
Komentář člena komunity Izlo:

V kryptoměnách existuje mnoho opravdu důležitých ideologií. Slova jako svoboda, svoboda, 
soukromí, decentralizovaná, nedůvěra, neměnnost a mnoho dalších se často používají v 
bílých knihách, aby dokumentovaly základní přesvědčení sdílená komunitou. Postupem 
času jsou tyto základní principy testovány a odolnost může být posouzena.  Mince, která 
začíná jako Proof of Work těžitelná všudypřítomnými a decentralizovanými komponentami 
CPU a GPU, se mění v centralizované hromadění ASIC. Decentralizovaný Proof of Work 
ustupuje centralizovanému Proof of Stake. Existují zřejmé kompromisy. Gratulujeme k 
zabezpečení sítě. Ale za jakou cenu? Samotný základ víry v decentralizaci je zaprodán 
korporátním zájmům, místo aby prospíval laikům, jak bylo záměrem ve většině 
whitepaperů. Jistě, mince může být stále relativně decentralizovaná ve srovnání s fiatem, 
ale pilíř základní hodnoty je ohrožen a existují lepší alternativy podporované komunitami, 
které se stále starají. Který bude z dlouhodobého hlediska odolnější? Mince, která je věrná 
sdíleným hodnotám komunity, nebo mince, která se prodává korporátnímu průmyslu? 
Odpověď je jasná. Co dělá krypto smysluplným na prvním místě, a to jsou lidé, kteří se 
účastní našich komunit. Co to všechno má společného s neměnností?

Příklad decentralizace je relevantní pro neměnnost. Příklad zachycuje, jak je odchylka od 
základních hodnot komunity stejná jako ohrožení neměnnosti.  Dostáváme se k jádru 
otázky položené tak agresivně: "Je zákoník zákonem?" Jednoduše řečeno, ANO, s výjimkou 
případů, kdy tomu tak není. Základní hodnoty Společenství, jak jsou zdokumentovány v 
bílých knihách, jsou mnohem blíže tomu, co by mělo být vykládáno jako právo. Incident 
EPIC Value Overflow incident demonstruje náš závazek k základním principům v případě 
konfliktu.



Neutralita

Řízeno Komunitou
Když čelíme výzvám, jako je například to, zda přerozdělit procenta těžby nebo jak 
socializovat ztrátu z incidentu přetečení hodnoty, stáváme se silnějšími.

Financováno DAO
Všechny poplatky za vývojáře připadají na Pokladnu Epicentra DAO a nejsou pro nikoho 
ziskovým centrem.

Rovné Podmínky
Všichni zúčastnění měli stejnou příležitost získat mince, ať už těžbou nebo nákupem na 
volném trhu.

Žádný Premine
Veletrh EPIC byl zahájen 2. září 2019 s nulovou nabídkou genesis.

Otevřenost
EPIC je 100% licencován GPL V3.
Kdokoli může odeslat žádost o přijetí změn prostřednictvím githubu.

Bez Povolení
EPIC je protokol bez oprávnění. Kdokoli může spustit celý uzel a / nebo můj.

Bazény

Amerika

Kanada, Montreal Icemining 
USA Epicmine



EMEA
Německo        51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Rusko/Sever  
EU
Turecko            Icemining

Icemining
Icemining

Asie a 
Tichomoří
Čína            
Hong Kong 
Singapore Icemining

Kompatibilita s Předpisy

Zákon o Soutěžích
Navrhovaný zákon píše: "Inovace ve finančních službách transformovaly a rozšířily metody 
přeshraničních transakcí, které si před 20 lety nebylo možné představit, když FinCEN 
(Financial Crimes Enforcement Network) dostala pravomoc zvláštních opatření." Zákon 
uznává, že digitální aktiva jsou používána pro legitimní účely, ale říká, že je to "také přínos 
pro špatné aktéry, jako jsou ti, kteří se vyhýbají sankcím, podvodníci, praní špinavých peněz 
a ti, kteří se dopouštějí útoků ransomwaru."

Sítě, které se spoléhají na centralizovanou infrastrukturu, nebudou stále více schopny 
obsluhovat uživatele. EPIC může z tohoto trendu těžit.

Howey Test
V červnu 2018 bývalý předseda SEC Jay Clayton objasnil, že bitcoin není cenný papír: 
"Kryptoměny: Jedná se o náhrady za suverénní měny, nahrazují dolar, euro, jen bitcoinem. 
Tento typ měny není cenným papírem," řekl Clayton.

EPIC je výslovně navržen pro kompatibilitu Howey Test, bodování doslova mimo grafy podle 
pokynů Crypto Rating Council.

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


Zákon O Infrastruktuře / Definice Makléře
Podle navrhované legislativy mohou být lidé používající určité typy blockchainů požádáni, 
aby získali licenci podle definice makléře. Uživatelé EPIC jsou vůči tomu imunní.

Stabilní Zákon
Does not apply, as ENeplatí, protože EPIC není stablecoin a je decentralizovaný.

Pružnost
Polyfázický Proof-of-Work upravuje obtížnost každé 2 hodiny individuálně podle algoritmu, 
což umožňuje síti snadno zpracovat změny +1000% a -90% hashrate. Budeme i nadále 
zvyšovat heterogenitu naší sítě v průběhu času a zvyšovat její stabilitu.

Názor

Na základě zde uvedené analýzy az důvodů, které následují, podle mého odborného názoru 
není EPIC CASH (dále jen „EPIC) cenným papírem, jak je definován podle amerického 
zákona o cenných papírech z roku 1933 (dále jen „zákon“). splňuje kritéria pro vytvoření 
"investiční smlouvy" podle analýzy SEC v. Howey, 328 U.S. 29311946) (dále jen "Howey"), nebo 
jeho potomstva.

Pozadí

EPIC blockchain je v současné době v Testnetu s nulovým premine fair launch genesis 
hlavního síťového bloku naplánovaného na 13. července 2019 a přibližně na 13. července 2019. 
EPIC je základní soukromý řetězec.

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


Škálovatelnost

Požadavky na úložiště

Propustnost

Velikost bloku MB Doba blokování 
sekundy

Tx/Blok Tx/Den Bloky/Den Tx/s Rande

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Duben-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Srpen-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Listopad-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Červen-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Srpen-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Červen-28

Propustnost 2028: 6,4 tisíc tx/s - v červnu 2028 bude protokol EPIC Blockchain Protocol 
schopen zpracovat více než 500 milionů transakcí denně, což odpovídá současné úrovni 
aktivity společnosti Visa. V tomto měřítku zůstanou poplatky nákladově efektivní, protože 
bloková dotace je dostatečná a kapacita je dostatečná. Náš odhad je, že většina transakcí 
bude v podstatě zdarma (nominální náklady na antispam) a že platby s vysokou prioritou, 
které se musí rychle dostat, mohou vidět haléře za to.

Nedostatek
Tím, že jsme se vyhnuli centralizovaným výměnám, jsme se vyhnuli problému dvojitých 
výdajů částečných rezerv. Existuje pouze 14 milionů EPIC, zatímco skutečný počet 
efektivních BTC je již mnohem vyšší než 21 milionů. Uděláme vše, co je v našich silách, 
abychom zachovali integritu dodávek původního návrhu Satoshi.

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


Rychlost

Rychlejší Synchronizace Hlaviček

Udržitelnost

Uhlík Negativní

Ekonomicky Nezávislá A Samofinancující

Nulová Stopa Elektronického Odpadu
EPIC se těží na komoditním hardwaru, který již existuje, protože byl zakoupen pro jiný 
primární účel, jako jsou tabulky (CPU) nebo hry (GPU). BTC generuje miliony jednotek 
jednorázového jednofunkčního ASIC hardwaru, který vstupuje na skládky naší planety 
a zhoršuje znečištění.



Minimalizace Důvěry

Alfa únik
Upozornění na velryby - velcí držitelé BTC vědí, že když pošlou transakci, jejich pohyb bude 
sledován. Tento "alfa únik" je překážkou pro konstrukci optimální strategie portfolia a je 
zcela vyřešen důvěrností základní vrstvy, jako v EPIC, který nemá žádné whale alerts a 
žádný Rich List.

Místní Ověření
Uživatelé BTC se obecně rozhodnou zadat provoz uzlu třetí straně, což dává smysl 
vzhledem k tomu, že plný uzel vyžaduje 380 GB místa na disku. EPIC naproti tomu běží 
lokálně ve 2,2 GB prostoru, což je pro lidi přístupnější ke spouštění uzlů.  Při připojování k 
externímu uzlu existuje možnost ohrožení informací - v podstatě musí uživatel důvěřovat 
uzlu, aby věrně reprezentoval současný stav sítě. Uživatelé EPIC lokálně ověřují všechny 
transakce a nemusí důvěřovat třetí straně.

Filtrování Na úrovni Bazénu
Odesílatelé BTC musí věřit, že společnosti, jako je Chainalysis, se nerozhodnou označit svou 
adresu jako černou listinu, protože pak těžební fondy, jejichž obchodním modelem je 
cenzura a filtrování transakcí, nebudou zahrnovat transakci do bloku. EPIC tento problém 
nemá, protože těžaři nevidí podrobnosti o adrese transakcí.

Znečištěné Mince
Příjemci BTC, ti, kteří v něm přijímají platbu, musí důvěřovat svému zákazníkovi, protože 
možnost znečištěných mincí je vždy tam. EPIC tuto důvěru odstraňuje, protože poskvrněné 
mince jsou nemožné. Příjemci musí být na stráži nejen o známých znečištěných mincích, ale 
také o potenciálně budoucích znečištěných mincích. Když byl BitMEX obviněn 
ministerstvem spravedlnosti, přes noc byly veškeré finanční prostředky, které odtud 
pocházely, učiněny podezřelými. Coinbase nejenže zrušila ruské účty, ale uzavřela i "účty 
potenciálně spojené s ruskou aktivitou". Uživatelé EPIC se těmito politickými rozdíly nemusí 
zabývat.

Uživatelé BTC musí důvěřovat těm, s nimiž sdílejí svůj veřejný klíč, kvůli problému útoků 
"znečištěného prachu", kdy je nasazeno malé množství znečištěné mince, aby znečistilo cíl a 
zpozdilo jeho pohyb.

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


Důvěryhodné Nastavení
Na rozdíl od dřívějších přístupů, jako jsou Zcash a Piratechain, které vyžadují 
důvěryhodné nastavení, nastavení EPIC nevyžaduje žádnou důvěru.

Všudypřítomnost
Těžba ve 112 zemích

Zvyk
Explorer.epicmine.org:
Výška blockchainu 1 341 156
Průměrná doba blokování 61,5 s
Transakce 118 799
Odhadovaný poplatek 0.0063 EPIC

Užitek

Uchovatel Hodnoty
Od svého založení EPIC sleduje známou letovou dráhu, kterou zažila jeho inspirace, 
Bitcoin Core. Jeden BTC investovaný do EPIC v březnu 2020 má v současné době 
hodnotu 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Prostředek Výměny

Náklady $2 - $81 <$.01

Rychlost 10 minutes 1 minute

Zastupitelnost No Yes

Propustnost L1 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Podpora Těžebního Softwaru
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Obchodování
EPIC nabízí obchodníkům arbitrážní příležitosti na dvou sítích Dex: Stellar a ViteX

Bitmart
Od 21. března 2022 Bitmart dokončí svou integraci a začne nabízet obchodování v EPIC/
USDT.

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
Ve vývoji
Bez poplatku, ochrana soukromí
Neuchovní atomový swap
Stolní Dex ke stažení

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

Přímý, neuchovávací, P2P řetězový atomový swap



Peněženka

Desktop GUI

K dispozici pro Linux, Mac a Windows



Nové funkce
● Připojení k místním a vzdáleným uzlům
● Není třeba otevírat porty routeru
● Může odesílat transakce přes To

Mobilní



Historie Verzí
E3 Březen-2022
E2 2020
E1 Září-2019




