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Vajadustele

Täna tutvustab Epicenter Labs E3, EPIC Blockchaini protokolli kolmandat iteratsiooni. 
Väljaanne sisaldab peamisi funktsioonide täiustusi, mis võimaldavad dApp ehitajatel 
uuendada rohkem kui kunagi varem.

Abstraktne
Elektroonilise sularaha puhtalt peer-to-peer versioon võimaldab veebimakseid saata otse 
ühelt osapoolelt teisele ilma finantsasutust läbimata. Järgides Bitcoin Standard 
rahapoliitika 21 miljonit münti koos pikim ahel reegel ja Proof-of-Work, EPIC parandab 
originaal disain ja lahendab peamised probleemid praegu takistab massilist 
kasutuselevõttu.



 Aluskihi konfidentsiaalsus kaitseb kasutajaid kättemaksu eest, takistab müntide rüvetamist 
ning pakub vastupanu tsensuurile, tsentraliseerimisele, konfiskeerimisele ja järelevalvele. 
Lõime praktilise detsentraliseeritud maksesüsteemi, mis on usaldusväärne, lubatu, 
muutumatu ning maksimaalselt kooskõlas kehtivate ja tulevaste eeskirjadega.

Disaini Eesmärgid

Bitcoin DNA-le truuks jäämine
Oma väärtuste hoidmine

● Tsensuuri vastupanu
● Tsentraliseerimise takistus
● Konfiskeerimiskindlus
● Neutraalsuse usaldusväärne alus
● Loatus
● Regulatiivne ühilduvus
● Järelevalve vastupanu
● Usalda minimeerimist

Kättesaadavus
● EPIC täissõlmed elavad enam kui 100 riigis.
● Vajalik tarkvara (Github | App Store | Play Store) on saadaval kogu maailmas.
● Tehinguid saab saata üle I2P & Tor.
● Lean, kerge, kiire arhitektuur, mis sobib hästi mobiilsetele ja väikese võimsusega 

seadmetele.

Anonüümsus Ja Privaatsus
Kõik EPIC-i tehingud on täielikult konfidentsiaalsed, pimendatud summade ja 
aadressidega. Varasemad lähenemisviisid, nagu CryptoNote Monero, jätavad 
plokiahelasse jäljed, mis muudavad üksikud tehingud hilisema dekanonümiseerimise 
suhtes haavatavaks. EPIC tehingud pakuvad tulevikukindlat privaatsust nii täna kui ka 
homme.

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


Konfidentsiaalsus
BTC-s on kõigi tehingute peamised üksikasjad saadaval plokiahela avatud 
kontrollimiseks. Asukoht, aadress ja summa on kõik krüpteerimata ja kõigile 
nähtavad ning igavesti mitmesugused. EPIC ei näita tehingu osapoolte aadressi, 
summat ega geograafilist asukohta.

Avalik auditeeritavus ja individuaalne anonüümsus
∞ Avalikus pearaamatus on võimalik näha, et tehingud on toimunud tänu nende 

krüptograafiliste jääkide - tuuma - olemasolule igas plokis.

∞ Kuid ainult saatjal ja vastuvõtjal on võimalik tehingu kohta üksikasju kindlaks 
teha, välja arvatud pelgalt asjaolu, et see toimus.

∞ Maksetõendid pakuvad võimalust võimaldada tehingute kolmanda 
osapoole auditeeritavust.

∞ Kasutajatele, kes eelistavad oma üksikute tehingute piiramatut jälgimist, on 
võimalus kasutada kolmandate osapoolte operaatorite "pakitud EPIC" märke, nagu 
EONE Wanchain või EPIC Vite / Stellar / Binance Smart Chain.

CoinJoin
Nii nagu munade puhul, mida kunagi 
segipaisatuna ei saa individuaalselt 
rekonstrueerida, liidetakse kõik EPIC-
tehingud pärast iga plokki automaatselt 
kokku.

Cut-Through
Cut-Through liitmine kõrvaldab tarbetud vahepealsed andmeelemendid, kajastades ainult 
lõplikku muutust olekus. Kui Alice saadab Bobile, kes saadab Carolile, salvestab plokiahel 
netomuutuse olekus: Alice->Carol ja Bobi andmeid ei pea salvestama. See mitte ainult ei 
säästa ruumi, vaid suurendab ka privaatsust.



Dandelion++
Dandelion++ on kerge ja sirgjooneline 
võrgukihi lahendus, millel on ametlikult 
tagatud anonüümsus. Ontariost pärit tehing 
(varrefaas) võib lõpuks Canberras (kohevaks 
faasiks) maanduda. Dandelion++ takistab 
kasutajatel füüsiliste Bitcoini rünnakute 
kogemist.

I2P
I2P on alternatiivne kanal piirkondadele, kus Tor on ligipääsmatu. Alates E2-st on EPIC 
tehingud olnud kättesaadavad I2P kaudu.

Pederseni Kohustused
Pederseni kohustused on krüptograafilise primitiivse tüüp, mis võimaldab kasutajal 
pühenduda valitud väärtusele (või valitud avaldusele), hoides seda teistele peidetuna, 
võimalusega avaldada pühendunud väärtust hiljem.



Täpsemaid selgitusi Pederseni kohustuse kohta leiate siit.

Schnorri Allkirjad
Nagu Taprootis, näevad Schnorri allkirjad ette võtmete koondamise, mis suurendab 
arvutusprotsesside tõhusust. Erinevalt Bitcoin Core'ist rakendatakse Schnorrit vaikimisi 
kõigile tehingutele, mitte ainult alamhulgale.

Digitaalallkirjade krüptograafilise Schnorri skeemi kujundas Claus-Peter Schnorr ja see 
asendab interaktsiooni krüptograafilise räsifunktsiooni abil. See võimaldab keerukaid 
tehinguid ja suurendab oluliselt kasutajate privaatsust.

Tor
Tor-võrk on turvaline krüpteeritud protokoll, mis 
suudab tagada veebis andmete ja side privaatsuse. 
Onion Rou2ting projekti jaoks kasutab süsteem IP-
aadresside, veebiandmete ja sirvimisajaloo 
peitmiseks mitmeid kihilisi sõlmesid.

E3 toob võimaluse teostada Tehinguid Üle Tor otse sees CLI rahakott, parandades 
järelevalve vastupanu.

zkPoK
Teadmiste nullteadmiste tõendamise oluline tunnus seisneb selles, et mõlemad pooled 
võivad kontrollida teabe tõesust, jäädes samal ajal teadmatuks tõestatud teabe sisust.

Põhiprintsiip on lihtsalt selgitatud: kui Alice'il on salajane teave, näiteks seifi avamise 
kombinatsioon, ja Bob peaks kontrollima, kas tal on see teave, ilma et ta ise teavet saaks, 
avab Alice seifi, laskmata Bobil kombinatsiooni näha, ja seejärel sulgema selle uuesti.



Auditeeritavus

Maksetõendid
Maksetõendid võimaldavad maksjatel nõuda, et makse saajad tõendaksid 
tehinguprotsessi käigus raha laekumist. Seejärel saavad maksjad kasutada neid 
"tõendeid" maksevaidluste lahendamiseks ja tõestada, et nad saatsid raha õigele makse 
saajale.

Tsensuuri Vastupanu
Tõeline Nakamoto hajutatud konsensus: 100% töötõend, erisõlmede puudumine, pikim 
ahelreegel.

Saab saata tehinguid võrguühenduseta külmast rahakotist külma rahakotti 
failiedastusmeetodil.

Mis on Tsensuuri Vastupanu?
1. Võrku ennast ei saa sulgeda

2. Iga üksiku kasutaja tegevust võrgus ei saa sulgeda

Kuidas EPIC kaitseb kasutajaid tsensuuri eest - võrdlus Bitcoin Core'iga

Eestkoste



EPIC kasutajad hoiavad tavaliselt oma 
münte kohapeal

Õiguslikud Takerdumised

Plokiahelasse ei jää püsivaid jälgi, välja arvatud 
krüptograafilised jäägid, mis ei avalda teavet 
tehingute või nende osapoolte kohta.

EPIC on see täiesti ebavajalik, kuna kõik 
mündid on vahetatavad ja vahetatavad.

Võrk

Kandeid saab allkirjastada võrguühenduseta

EPIC-i kasutajaid ei saa nende asukoha alusel 
piirata, kuna nad saavad saata tehinguid Tor 
& I2P ja

Väljalülitatud Ahelme Kättemaks

EPIC kaitseb kasutajaid selle eest, sest 
tehingu aadressid ja summad on välistele 
osapooltele nähtamatud.

Bassein

Haldur: BTC kasutajad otsustavad peamiselt 
lubada kolmandatel isikutel oma varasid 
oma varasid hoida. Kui halduriga peaks 
midagi juhtuma, võib vara ohtu sattuda.

Ex Post Facto -: Tagasiulatuvalt 
kohaldatavad muutuvad seadused 
kasutavad plokiahela andmeid, et 
kriminaliseerida varem juriidiline tegevus. 
Täna võetud meetmed võivad 
aastakümneid hiljem taas kummitama tulla.

UTXO kohtuasjad - üksikuid aadresse võib 
nimetada kohtumenetlustes, mis toob 
kaasa Wyomingi-põhise tööstuse, et püüda 
selle eest kaitsta "loputusperioodiga".

Tehingu allkirjastamiseks on vajalik 
Interneti-ühendus Interneti-ühendusele

Bitcoin Core liiklust saab blokeerida ja 
geofenced.

Pangakonto arestimised - Kanadalased, 
kes annetasid BTC-d kasutavatele 
veoautodele, kaotasid juurdepääsu oma 
pangakontodele.



EPIC on see võimatu.

Rikutud Mündid

Sanktsioonid
OFAC SDN-i loend sisaldab konkreetseid 
aadresse. Igaüks, kes nende aadressidega 
kaupleb, seisab silmitsi kokkupuutega.

EPIC-l pole aadresse. Kõik tehingud on otseselt 
rahakott-rahakott.

Mikseri Rahakotid
Binance blokeerib tehingud segisti 
rahakottidega nagu Samourai ja Wasabi. 
TradeOgre kasutajad avastavad, et nende BTC 
hoiused lükatakse tagasi, kui hoiustatakse 
tsentraliseeritud börsidele nagu Bitbuy.

Kõik EPIC mündid on vahetatavad, kõrvaldades 
selle tekkekohas rikutud müntide nähtuse.

Tsentraliseerimise Takistus

Meta-DAO Juhtimisstruktuur
DAO juhtimine on selgelt parem kui plokiahelal põhinevate võrkude üldjuhtimine. DAO ise 
võivad muutuda vaieldavateks poliitikapunktideks, eriti kui tegemist on rahaga (või isegi 
rünnakuvektoritega), mistõttu oleme kujundanud ECR-i Meta-DAO-ks või "DAO-de DAO-ks".

BTC kaevanduspuulid suudavad filtreerida 
tehinguid aadressi alusel.

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


Sajad kaastöölised * sajad vestlusgrupid = hajutatud jõud. Rohujuuretasandi algatused 
tekivad orgaaniliselt, mille tulemuseks on adaptiivne rakustruktuur.

Minimaalne Formaalne Hierarhia
Tsentraliseerimise vastupanu on midagi enamat kui lihtsalt fraas, see on eluviis.

Korporatsioon Puudub
Blockchaini idufirmad kümnete või sadade palgatöötajatega hoolitsevad loomulikult 
kõigepealt oma huvide eest, mis toob kaasa võimaliku ebakõla teiste sidusrühmadega. EPIC 
kui puhas protokoll asetab kõik võrdsele alusele.

Ei Ole Premine
Kui võrgus domineerivad insaiderid ja varased vaalad, võib see põhjustada 
juhtimisprobleeme, nagu on näha Ethereumi kõvast kahvlist.



Konfiskeerimiskindlus

Aadressita Kujundus
Kanada rahastajad avastasid hiljuti, et 50-dollariliste jälgimismüntide saatmine ahelasse 
võib põhjustada ahelaväliseid tagajärgi, näiteks pangakontode ja isegi füüsiliste varade 
arestimist.

Konfidentsiaalsed Kanded
Uudishimulikud naabrid ja türanlikud režiimid ei saa jälgida rahakoti tasakaalu tegevuseks. 
EPIC muudab krüptoraha kasutamise kõigile turvaliseks.

Dandelion++
Jälgimismündid, nagu Bitcoin Core, seavad oma kasutajad ohtu, paljastades tehingu 
tegemise ajal IP-aadressi. Võilill++ võimaldab kasutajatel end turvaliselt tunda, kui nad ei 
lekita oma asukohta.

Mõeldud Enesehoolduseks
Korea kasutajad, keda nende valitsus uskus makse võlgnevat, leidsid, et nende rahakotid 
on tühjaks imetud. EPIC kasutajad säilitavad tavaliselt oma võtmete hooldusõiguse, mis 
kaitseb meelevaldse arestimise eest.

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


Detsentraliseerimine

Täielikud Sõlmed

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

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


Basseini Kontsentratsioon
Esmapilgul on murettekitav >51% hashrate osakaal, mis pärineb Icemining.ca, kuid 
see ühtne statistika ei räägi kogu lugu:

● Polüfaasiline proof-of-work (Feijoada Multi-Algo) nõuab ründajalt 51% kõigist 
kolmest algoritmist.

● 26% kaevandab väljaspool basseini, mis tagab rünnaku korral täiendava turvalisuse.

Ainult 2-aastase võrgu puhul on turunõudlusest ajendatud 4 orgaaniliselt loodud puuli 
juba erakordne. Me usume, et selleks, et toetada meie nägemust miljarditest 
täissõlmedest, kellest enamik on kaevandamine, on meil vaja kümneid tuhandeid 
basseine, et vältida liiga tsentraliseeritud muutumist. Selleks oleme alates 2019. aastast 
investeerinud sellesse küsimusse märkimisväärseid teadus- ja arendustegevuse 
vahendeid, et kõrvaldada aluseks olevad kitsaskohad, mis praegu takistavad inimestel oma 
puule kergesti üles keerutada.

Tulevased jõupingutused basseinitaseme detsentraliseerimiseks

● Jätkuvalt julgustada ettevõtjaid ja suuremahulisi kaevureid oma puuleid haldama

● DIY FOSS basseini tarkvara saadaval Github



● PoW basseinide sidumine stakingiga ja muud tüüpi sõlmedega üldises Epicenter 
ökosüsteemis

Arendaja Sõbralikkus

API

API v3 rahakoti kommunikatsiooni jaoks (UUS)

API kasutatavuse täiustused

Dokumentatsiooni Täiustamine
E3 täiustab meie olemasolevat dokumentatsioonikogu, mis võimaldab ehitajatel kiiremini 
turule jõuda.

Kasutusmugavus

Tühistatavad Kanded
Erinevalt avalikest võtmeaadressidel põhinevatest krüptovaluutadest on Mimblewimble'is 
võimatu münte kaotada. Ekslikult saadetud kandeid saab tühistada, kui need pole veel 
lõpule viidud.

Sadamate
E2-s oli tehingu saatmiseks vaja avada ruuteri pordid. E3 integreerib Tori nii, et see ei ole 
enam vajalik.

Kaevandamine
Kaevandamise kättesaadavamaks ja lihtsamaks muutmiseks on investeeritud 
märkimisväärseid vahendeid. Konkreetsed näited on Easy-Miner 2.0 Blacktygr ja 
autokonfigureerimine Epicmine.org



Kandesuvandid

Tor
Tor integratsioon hõlbustab interaktiivseid tehinguid, ilma et oleks vaja avada ruuteri 
porte või paljastada https-aadressi. Selle tulemusena paraneb anonüümsus.

EpicPay.me
EpicPay.me võimaldab asünkroonset mitteinteraktiivset sõnumikäsitlust lahendada 
mitteinteraktiivsete tehingute puhul, kuigi tsentraliseeritud viisil. Selle teenuse tulevased 
versioonid detsentraliseerivad ja tugevdavad infrastruktuuri veelgi.

Kasutajaliides

Konsooli ja failiväljund
#18 Faili- ja konsooliväljundi ja puhastamise tükeldamine

TUI: terminali kasutajaliides
#13 Terminal kasutajaliides: loendeid saab kerida
#14 Terminali kasutajaliides: logivaate tutvustamine
#15 Terminali kasutajaliides: stabiilsuse ja kasutatavuse üldised täiustused



Majanduslik Julgeolek

Konkurentsivõimeline Kulustruktuur
Bitcoin Core'i ökosüsteem nõudis võrgu jätkuva turvalisuse toetamiseks 10+ miljardit 
dollarit kapitalikulusid. See on täiesti ebavajalik EPIC-s, mis töötab juba olemasoleval 
kaubariistvaral.

Avatud Tarneahel

AMD Tulu: 
$15b

Ei RandomX
ProgPow

Apple Tulu: 
$365b

Ei M1: RandomX & ProgPow

ARM Tulu: 
$2b

Ei RandomARM

Bitmain 
Tulu: $2b

Jah Ei

Intel Tulu: 
$79b

Jah RandomX

MicroBT 
Tulu: $1b

Jah Ei

Nvidia Tulu: 
$24b

Ei ProgPow



$82b $483b

Polüfaasiline proof-of-work multialgoritmide 
kaevandamine väldib ASIC maksu
Bitcoin Core'i kasutajad kulutasid 2021. aastal kaevandamistasudele 1+ miljardit dollarit.

Omafinantseeringuga Riigikassa

Paindlikkust
Saab pikendada, et mahutada täiendavaid kasutusjuhtumeid. Tulevased versioonid 
sisaldavad mitme vara võimekust ja täiendavaid algoritme.

Multivara
Tulevased versioonid võimaldavad luua mitut märgitüüpi, vahetatavat või mitteseetavat 
tüüpi, millega kaubeldakse EPIC-ahelas koos keti kohaliku vara $EPIC. See võimaldab 
kaubelda alternatiivsete varadega Mimblewimble'i täieliku kaitsega.

Selline lähenemine pakub ERC20 žetoonidega sarnast funktsionaalsust ilma nutikate 
lepingute üldkuludeta EPIC kohaliku mündi kõrval. Kasutades Mimblewimble'i kohandatud 
märkide toetamiseks, laiendame esimest korda tõelist vahetatavust sümboolsesse 
universumisse.

Emitendid saavad tagada ringluses olevate varade koguarvu läbipaistvuse, pakkudes samal 
ajal konkreetsete tehingute jaoks absoluutset privaatsust. Varasid võib vahetada turvaliselt 
ja vahetatult ahelas, võimaldades hindade avastamist ja turu kliirensit, säilitades samal ajal 
kogu Mimblewimble'i tagatiste komplekti üksikute tehingute jaoks.



Kohandatud žetoonide lisamine võimaldab Mimblewimble'i võimsust võimendada 
põnevaks uute kasutusjuhtumite valikuks. Digitaalsed allalaadimised, sagedased lennu 
miilid, mobiiliminutid, parkimistrahvid on näited kasutusjuhtudest, mis võivad kasu saada.

Algorithme

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

ERC20-Style
Vara tüübid
Vahetatav:
Mitteseotud: ERC721, 1155 etc

Kandevormingud
E3-s on tehingud interaktiivsed ja nõuavad 3 sammu. Protokolli tulevased versioonid 
võimaldavad kaheastmelisi ja üheastmelisi tehinguid, vähendades kooskõlastusnõudeid 
ja laiendades kohaldatavate kasutusjuhtumite valikut.

Tulevikus püüame pakkuda suuremat tuge näost-näkku tehingutele:

● Helikanded
● Bluetooth-tehingud
● QR-koodi tehingud

Transpordikiht
Muutes andmetranspordi koodibaasis modulaarseks, saavad kolmandast osapoolest 
panustajad hõlpsasti lisada uusi kanaleid, aidates kaasa eksperimenteerimisele ja ka kiirele 
reageerimisele tsensuurile.



Tulevikukindlus

Täiendavad Rakendused
TPU-spetsiifiliste algoritmide integreerimine pakub võimalust muuta töö tõendamine 
kasulikuks ja muudab EPIC masinõppe mootoriks.

Polüfaasiline Töötõend
Ohustatud algoritmid on vähe murettekitavad, sest EPIC-i modulaarne disain võimaldab 
kuumalt vahetavaid algoritme lennult.

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

Sneak Peek: ECK Kanaari saarte võrk
ECK - Google Docs

Quantum Ready
Alates 2019. aastast tehtud teadusuuringud kinnitavad, et struktureeritud võre algoritmid 
ühilduvad.

Kõrge Kindlustunne

Automaatne Testimine
E3 andis meile võimaluse investeerida automatiseeritud testimise infrastruktuuri, mis 
parandab meie võimet tulevasi väljaandeid kiiremini tagant tõugata.

Lahingutestis
Osana meie "juhtivast, mitte veritseva serva" lähenemisviisist tunneme end väga mugavalt, 
tõmmates neid muutusi ülejäänud Rust-Mimblewimble'i ökosüsteemist, kuna need on 
olnud piisavalt aja jooksul teistes võrkudes tootmises funktsionaalsed.

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


Tähtaeg
Imporditud kood on tootmises töötanud üle 12 kuu ilma teiste projektide 
vahejuhtumiteta.

Rooste
Valisime Rusti selle mälu turvalisuse omaduste jaoks, mis piiravad programmeerija vea 
ulatust.

Tehniline Võlg

Täiustatud turvalisus ja stabiilsus
Viga  #6 7 8

Konfliktide lahendamine
Viga  #20

Optimeerimine
#11 Parem väljund PMMR käitlemise ja Chain DB indeks
Raskuste korrigeerimise optimeerimine

Eakaaslased: MPSC kanal ja esialgsed käepigistuse sõnumid
Viga  #10

Serveri-rahakoti suhtlus
Viga #22

Stabiilsuse suurendamine
Viga  #12

Sünkroonimine
Viga  #21

Windowsi ühilduvus
Viga  #23



Hooldus
#5 Hardfork (HF2) tutvustab CuckarooM29 PoW muudatusi
#6 Uus päise versioon 7
# 7 Parem päiseversiooni lüliti
#9 Integreerige irve 3.0.0 koodibaas

Muutumatus
Kogukonna liikme Izlo kommentaar:

Krüptos on palju tõeliselt olulisi ideoloogiaid. Selliseid sõnu nagu vabadus, vabadus, 
privaatsus, detsentraliseeritud, truudusetu, muutumatus ja palju muud kasutatakse sageli 
valgepaberites, et dokumenteerida kogukonna jagatud põhilisi uskumusi. Aja möödudes 
testitakse neid aluspõhimõtteid ja hinnatakse vastupidavust.  Münt, mis algab üldlevinud ja 
detsentraliseeritud CPU ja GPU komponentide kaevandatava töötõendina, muutub ASIC-ide 
tsentraliseeritud kogumiseks. Detsentraliseeritud töötõend annab teed tsentraliseeritud 
panuse tõestusele. On ilmselgeid kompromisse. Õnnitlused võrgu turvalisuse puhul. Aga 
mis hinnaga? Detsentraliseerimise usu alus on välja müüdud ettevõtte huvidele, mitte kasu 
ilmikutele, nagu see oli enamiku valgepaberite kavatsus. Muidugi, münt võib siiski olla 
suhteliselt detsentraliseeritud võrreldes fiatiga, kuid põhiväärtusega sammas on ohustatud 
ja on paremaid alternatiive, mida toetavad kogukonnad, kes ikka veel hoolivad. Mis on 
pikemas perspektiivis vastupidavam? Münt, mis vastab ühistele kogukonna väärtustele, või 
münt, mis müüb välja korporatiivtööstusele? Vastus on selge. Mis teeb krüpto kõigepealt 
tähendusrikkaks ja need on inimesed, kes osalevad meie kogukondades. Mis on sellel 
kõigel pistmist muutumatusega?

Noh, detsentraliseerimise näide on muutumatuse seisukohast oluline. Näide kajastab seda, 
kuidas kõrvalekalle kogukonna põhiväärtustest on sama, mis muutumatuse ohustamine.  
See jõuab nii sõjakalt esitatud küsimuse tuumani: "Kas koodseadus on?" Lihtsamalt öeldes 
jah, välja arvatud siis, kui see nii ei ole. Ühenduse põhiväärtused, nagu on dokumenteeritud 
valgetespaberites, on palju lähemal sellele, mida tuleks tõlgendada seadusena. EPIC Value 
Overflow Incident näitab meie pühendumust fundamentaalsetele põhimõtetele konflikti 
korral.



Neutraalsus

Kogukondlik Valitsetav
Kui seisame silmitsi väljakutsetega, näiteks kas kaevandamisprotsendid ümber jaotada või 
kuidas sotsialiseerida väärtuse ületäitumise juhtumist tulenevat kahju, muutume 
tugevamaks.

DAO Rahastatud
Kõik arendajatasud kogunevad Epicenter DAO riigikassasse ja ei ole kellelegi kasumikeskus.

Võrdsed Võimalused
Kõigil asjaosalistel on olnud sama võimalus omandada münte kas kaevandamise või 
avatud turul ostmise teel.

Ei Ole Premine
EPIC mess käivitati 2. septembril 2019 genesis pakkumisega null.

Avatus
EPIC on 100% GPL V3 litsentseeritud.
Igaüks võib esitada tõmbetaotluse github kaudu.

Loata
EPIC on lubadeta protokoll. Igaüks võib käivitada täieliku sõlme ja / või minu.

Basseinid

Americas

Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine



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

Icemining
Icemining

Aasia-Vaikne 
ookean
Hiina
Hongkong
Singapur Icemining

Regulatiivne ühilduvus

VÕISTLEMISE SEADUS
"Finantsteenuste uuendused on muutnud ja laiendanud piiriüleste tehingute meetodeid, 
mida ei oleks saanud ette näha 20 aastat tagasi, kui FinCEN(Financial Crimes Enforcement 
Network) anti erimeetmete asutus." Seadus tunnistab, et digitaalseid varasid kasutatakse 
seaduslikel eesmärkidel, kuid ütleb, et see on "õnnistus ka halbadele osalejatele, nagu 
sanktsioonide vältijad, petturid, rahapesijad ja need, kes panevad toime lunavara 
rünnakuid."

Võrgud, mis tuginevad tsentraliseeritud infrastruktuurile, ei suuda üha enam kasutajaid 
teenindada. EPIC saab sellest suundumusest kasu.

Howey Test
2018. aasta juunis selgitas SEC-i endine esimees Jay Clayton, et Bitcoin ei ole väärtpaber: 
"Krüptovaluutad: need on suveräänsete valuutade asendajad, asendavad dollari, euro, 
jeeni bitcoiniga. Selline valuuta ei ole väärtpaber," ütles Clayton.

EPIC on selgesõnaliselt mõeldud Howey testi ühilduvuse jaoks, hinnates sõna otseses 
mõttes graafikuid vastavalt Crypto Rating Councili juhistele.

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


Infrastruktuuri arve / maakleri määratlus
Kavandatud õigusaktide kohaselt võivad teatud tüüpi plokiahelaid kasutavad inimesed 
nõuda litsentsimist maakleri määratluse alusel. EPIC kasutajad on selle suhtes immuunsed.

STABIILSE SEADUS
Ei kehti, kuna EPIC ei ole stabiilnecoin ja on detsentraliseeritud.

Vastupidavust
Polyphasic Proof-of-Work reguleerib raskust iga 2 tunni järel individuaalselt algoritmi kohta, 
mis võimaldab võrgul hõlpsalt toime tulla +1000% ja -90% hashrate muutustega. Me 
jätkame oma võrgu heterogeensuse suurendamist aja jooksul ja selle stabiilsuse 
suurendamist.

Arvamus

Siin esitatud analüüsi põhjal ja järgnevatel põhjustel ei ole EPIC CASH ("EPIC") minu 
professionaalse arvamuse kohaselt väärtpaber Ameerika Ühendriikide 1933. aasta 
väärtpaberiseaduse (edaspidi "seadus") tähenduses. see vastab "investeerimislepingu" 
sõlmimise kriteeriumidele SEC vs Howey, 328 U.S. 29311946) (edaspidi "Howey") või selle 
järglaste analüüsi alusel.

Taust

EPIC plokiahel on praegu Testnetis koos null-premine fair launch genesis peamise 
võrguplokiga, mis on kavandatud umbes 13. juulil 2019. EPIC on rohujuuretasandi 
privaatsusahel.

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


Mastaapsus

Ladustamisnõuded

Läbilaskevõime

Ploki suurus MB Blokeerimisaeg 
sekundid

Tx/Block Tx/päev Plokid/päev Tx/s Kuupäev

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Apr-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Aug-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Nov-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Jun-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Aug-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Jun-28

2028 Läbilaskevõime: 6,4k tx/s - 2028. aasta juunis suudab EPIC Blockchaini protokoll 
töödelda 500+ miljonit tehingut päevas, mis on võrdne Visa praeguse tegevustasemega. 
Sellises ulatuses jäävad tasud kulutõhusaks, kuna plokitoetus on piisav ja võimsus on suur. 
Meie hinnang on, et enamik tehinguid on sisuliselt tasuta (nominaalsed rämpspostivastased 
kulud) ja et prioriteetsed maksed, mis peavad kiiresti läbima, võivad näha penne ühe kohta.

Nappus
Tsentraliseeritud börsidest hoidudes oleme vältinud murdosa reservi topeltkulutuste 
probleemi. Seal on ainult 14 miljonit EPIC, samas tegelik arv tõhus BTC on juba tublisti üle 
21 miljoni. Teeme kõik endast oleneva, et säilitada Satoshi algse disaini tarne terviklikkus.

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


Kiirus

Kiirem päise sünkroonimine

Jätkusuutlikkus

Süsinik negatiivne

Majanduslikult sõltumatu ja omafinantseering

Null e-jäätmete jalajälg
EPIC-i kaevandatakse juba olemasoleval kaubariistvaral, mis on ostetud muuks 
esmaseks otstarbeks, näiteks arvutustabelid (CPU) või mängud (GPU). BTC toodab 
miljoneid ühikuid ühekordselt kasutatavat ühekordselt kasutatavat ASIC-riistvara, mis 
sisenevad meie planeedi prügilatesse ja süvendavad reostust.



Usalda Minimeerimist

Alpha Leak
Whale Alerts - suured BTC omanikud teavad, et tehingu saatmisel jälgitakse nende 
liikumist. See "alfa-leke" takistab optimaalse portfellistrateegia ehitamist ja on täielikult 
lahendatud aluskihi konfidentsiaalsusega, nagu EPIC-is, millel ei ole vaalahoiatusi ega 
rikkalikku nimekirja.

Kohalik Valideerimine
BTC kasutajad otsustavad tavaliselt sõlmede käitamise tellida kolmandale osapoolele, mis 
on mõttekas, arvestades, et täielik sõlm nõuab 380 gb kettaruumi. EPIC seevastu töötab 
kohapeal 2,2 gb ruumis, muutes sõlmede käitamise inimestele kättesaadavamaks.  Välise 
sõlmega ühendamisel on võimalus ohustatud teabeks - sisuliselt peab kasutaja usaldama 
sõlme, et ustavalt esindada võrgu praegust olekut. EPIC-i kasutajad kinnitavad kohapeal 
kõik tehingud ja ei pea usaldama kolmandat osapoolt.

Basseinitaseme Filtreerimine
BTC saatjad peavad usaldama, et sellised ettevõtted nagu Chainalysis ei otsusta oma 
aadressi musta nimekirja kandmiseks määrata, sest siis ei sisalda kaevandusbasseinid, 
mille ärimudel on tehingute tsenseerimine ja filtreerimine, tehingut plokki. EPIC-il pole seda 
probleemi, sest kaevurid ei näe tehingute aadressi üksikasju.

Rikutud Mündid
BTC vastuvõtjad, kes aktsepteerivad selles makset, peavad usaldama oma klienti, sest 
rikutud müntide võimalus on alati olemas. EPIC kõrvaldab selle usalduse, sest rikutud 
mündid on võimatud. Vastuvõtjad peavad olema valvel mitte ainult teadaolevate rikutud 
müntide, vaid ka potentsiaalselt tulevaste rikutud müntide suhtes. Kui justiitsministeerium 
BitMEX ile süüdistuse esitas, muudeti üleöö kõik sealt tulevad rahalised vahendid 
kahtlusaluseks. Coinbase mitte ainult ei sulgenud Vene kontosid, vaid sulges "kontod, mis 
võivad olla seotud Venemaa tegevusega". EPIC kasutajad ei pea muretsema nende 
poliitiliste eristuste pärast.

BTC kasutajad peavad usaldama neid, kellega nad jagavad oma avalikku võtmeaadressi, 
"rikutud tolmu" rünnakute probleemi tõttu, kus sihtmärgi saastamiseks ja selle liikumise 
edasilükkamiseks kasutatakse väikest kogust rikutud münti.

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


Usaldusväärne Häälestus
Erinevalt varasematest lähenemisviisidest, nagu Zcash ja Piratechain, mis nõuavad 
usaldusväärset seadistamist, ei nõua EPIC-i seadistamine usaldust.

Ubiquity
Kaevandamine 112 riigis

Kasutus
Explorer.epicmine.org:
Blockchain Kõrgus 1,341,156

Keskmine plokiaeg 61,5 s

Tehingud 118 799

Hinnanguline tasu 0,0063 EPIC

Kasulikkus

Väärtuse säilitamine
Alates loomisest on EPIC järginud tuttavat lennutrajektoori, mida kogeb selle 
inspiratsioon Bitcoin Core. Üks BTC investeeritud EPIC märtsis 2020 on praegu väärt 
129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Vahetusmeedium

Maksumus $2 - $81 <$.01

Kiirus 10 minutit 1 minutit

Vahetatavus Ei Jah

L1 läbilaskevõime 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Kaevandustarkvara Tugi
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Kauplemise
EPIC pakub kauplejatele arbitraaživõimalusi kahes Dexi võrgus: Stellar ja ViteX

Bitmart
Alates 21. märtsist 2022 lõpetab Bitmart oma integratsiooni ja hakkab pakkuma 
kauplemist EPIC/USDT-s.

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
Arengus
Tasuta, privaatsust säilitav
Vabadusekaotuseta Atomic Swap
Allalaaditav töölaua dex

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

Otsene, vabadusekaotuseta, P2P Chain-Chain atomic swap



Rahakott

Töölaua  GUI

Saadaval Linuxi, Maci ja Windowsi jaoks



Uued Funktsioonid

● Kohalike ja kaugsõlmedega ühenduse loomine
● Ruuteri porte pole vaja avada
● Saab saata kandeid üle Tori

Mobiiltelefon



Versiooni ajalugu
E3 Märts -2022
E2 2020
E1. september -2019




