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ی اين ارائه شامل بهبود مشخصه های کليد. را معرفی ميکند، سومين ورژن پروتکل بالک چين اپيک E3امروز آزمايشگاه اپيسنتر، 
 .را قادر به نوآوری هايی ميکند که قبال مشابه آن نبوده است) برنامه ها و اپليکيشن های غير متمرکز( dAppای است که سازندگان 

  خالصه

که پرداختهای آنالين  همتا به همتا از پول نقد الکترونيکی، اين امکان را فراهم می کند peer-to-peerيک نسخه خالص 
با پيروی از سياست پولی استاندارد بيت کوين   .طرف ديگر بدون نياز به يک موسسه مالی ارسال شودمستقيما از يک طرف به 

ميليون سکه،همراه با دارا بودن طوالنی ترين قانون چين و اثبات کار، اپيک طرح ريزی اوليه را بهبود ميبخشد و مسائل  21
انه بودن اليه پايه از کاربران در برابر اقدامات تالفی جويانه محرم. کليدی ای را که جلوی پذيرش جمعی ميشود را حل ميکند

محافظت می کند، از لکه دار يا آلوده شدن سکه ها جلوگيری می کند و در برابر سانسور، متمرکز شدن، مصادره و نظارت 
و تغيير ناپذير است و ) آزاد(ما يک سيستم پرداخت غير متمرکز عملی ايجاد کرديم که قابل اعتماد، بدون مجوز . مقاومت می کند

  .تا بيشترين حد با قوانين و مقررات موجود و آينده، سازگار است

    اهداف طراحی

    دی ان ای بيت کوينوفادار ماندن به 

  ارزش هايمانحفظ 

  ● مقاومت در برابر سانسور
 ● مقاومت در برابر متمرکز شدن

  ● مقاومت در برابر مصادره شدن

  ● مبنای معتبری از خنثی و بی طرفی بودن
( اش در سيستم ايجاد کند هيچ نهادی نميتواند محدوديتی برای کاربر و نحوه کاربری(آزادی    ● 

  ●  سازگاری با قوانين

  ● مقاومت در برابر نظارت
  ● به حداقل رساندن اعتماد

  دسترسی

  .کشور موجود است 100گره يا نود کامل اپيک، در بيش از ● 

  )Play Store  |App Store  |Github(ر دسترس هستند نرم افزارهای الزم در سراسر جهان د● 
  .ارسال شوند I2Pيا از طريق  Torتراکنش ها ممکن است از طريق نرم افزار ● 
  .بدون زائده و سريع آن، آن را مناسب برای تلفن همراه و دستگاه های ضعيف ميکند   معماری سبک ،● 

   ناشناس بودن و حريم خصوصی



رويکردهای . همه تراکنش ها در اپيک کامال محرمانه هستند، شامل نديده شدن مقدار سکه تراکنش شده و نيز نديده شدن آدرسها
های فردی  گذارد که تراکنش ، ردپايی را در بالک چين به جا می

EPIC حريم خصوصی تضمين شده ،

 

مکان، آدرس و . ، جزئيات کليدی در مورد تمام تراکنش ها برای بازرسی باز در بالک چين، در دسترس است
اپيک آدرس، مبلغ . ری نشده می باشند و اينها برای تمام عموم و برای هميشه قابل مشاهده هستند

اين امکان هست که مشاهده  - شالوده آنها 

با اين حال، فقط فرستنده و گيرنده قادر هستند جزييات مربوط به معامله را فراتر از اين واقعيت که صرفاً رخ داده است، 

  .اخت، امکان قابليت حسابرسی تراکنش، توسط شخص ثالث را در دسترس قرار ميدهد
 Epic«های  دهند، گزينه استفاده از توکن

Vite / Stellar / Binance Smart Chain ز ا

 

صورت جداگانه بازسازی کرد، تمام 

کند و فقط تغيير نهايی وضعيت  عناصر غير ضروری داده های مداخله کننده را حذف می
اگر آليس برای باب ارسال کند که او نيز به کارول ارسال می کند، بالک چين تغيير خالص را در 

اين نه تنها باعث صرفه . آليس به کارول و جزئيات باب نيازی به ذخيره شدن ندارد

همه تراکنش ها در اپيک کامال محرمانه هستند، شامل نديده شدن مقدار سکه تراکنش شده و نيز نديده شدن آدرسها
، ردپايی را در بالک چين به جا میMoneroدر  CryptoNoteکمتر سختگيرانه اوليه ای مانند 

EPIC   های تراکنش. کند پذير می آينده آسيب) تا ماينينگ دي( را در برابر از ناشناسی درآوردن 
  .دهند را، چه در امروز و چه در آينده، ارائه می

، جزئيات کليدی در مورد تمام تراکنش ها برای بازرسی باز در بالک چين، در دسترس است
ری نشده می باشند و اينها برای تمام عموم و برای هميشه قابل مشاهده هستند

  .موقعيت جغرافيايی طرفين معامله را، نشان نمی دهد

  قابليت حسابرسی و ارزيابی عمومی و ناشناس بودن افراد

public ledger شالوده آنها  –، به لطف وجود باقيمانده رمزنگاری آنها
  .کرد، که تراکنش ها در هر بالک رخ داده است

با اين حال، فقط فرستنده و گيرنده قادر هستند جزييات مربوط به معامله را فراتر از اين واقعيت که صرفاً رخ داده است، 

اخت، امکان قابليت حسابرسی تراکنش، توسط شخص ثالث را در دسترس قرار ميدهد
دهند، گزينه استفاده از توکن های فردی خود را ترجيح می برای کاربرانی که نظارت نامحدود تراکنش

  EONE  درWanchain  ياEPIC  درVite / Stellar / Binance Smart Chain
    .اپراتورهای شخص ثالث وجود خواهد داشت

 

 
صورت جداگانه بازسازی کرد، تمام  توان آنها را به ها، که پس از مخلوط کردن، نمی

   .شوند طور خودکار با هم جمع می پس از هر بالک به

  برش از وسط
عناصر غير ضروری داده های مداخله کننده را حذف میبرش از وسط، 

اگر آليس برای باب ارسال کند که او نيز به کارول ارسال می کند، بالک چين تغيير خالص را در 
<Carol آليس به کارول و جزئيات باب نيازی به ذخيره شدن ندارد

همه تراکنش ها در اپيک کامال محرمانه هستند، شامل نديده شدن مقدار سکه تراکنش شده و نيز نديده شدن آدرسها
کمتر سختگيرانه اوليه ای مانند 

را در برابر از ناشناسی درآوردن 
را، چه در امروز و چه در آينده، ارائه می

 محرمانه بودن

، جزئيات کليدی در مورد تمام تراکنش ها برای بازرسی باز در بالک چين، در دسترس استBTC  در
ری نشده می باشند و اينها برای تمام عموم و برای هميشه قابل مشاهده هستندمقدار، همگی رمزگذا

موقعيت جغرافيايی طرفين معامله را، نشان نمی دهد  و

قابليت حسابرسی و ارزيابی عمومی و ناشناس بودن افراد 

  در دفتر کل عمومیr
کرد، که تراکنش ها در هر بالک رخ داده است

   ،با اين حال، فقط فرستنده و گيرنده قادر هستند جزييات مربوط به معامله را فراتر از اين واقعيت که صرفاً رخ داده است
  .اثبات کنند

  اخت، امکان قابليت حسابرسی تراکنش، توسط شخص ثالث را در دسترس قرار ميدهدگواهی پرد
 برای کاربرانی که نظارت نامحدود تراکنش

Wrapped  «مانند 
اپراتورهای شخص ثالث وجود خواهد داشت

CoinJoin   پيوند سکه 
ها، که پس از مخلوط کردن، نمی مرغ درست مانند تخم

پس از هر بالک به EPIC  های  تراکنش

Cut-Through برش از وسط
برش از وسط، مجموعه ای از 

اگر آليس برای باب ارسال کند که او نيز به کارول ارسال می کند، بالک چين تغيير خالص را در . را منعکس می کند
>- Alice   :حالت ثبت می کند



  
 

 
 

يک راه حل اليه ی شبکه سبک و ساده، که رسما ناشناس باقی ماندن را تضمين 
در نهايت ممکن است در کانبرای 

توسط    حمالت فيزيکی بيت کوين

 از EPIC، تراکنش های E2   از زمان

متعهد ) يا بيانيه ای انتخابی(دهد به يک ارزش انتخابی 
  .شود، در حالی که آن را برای ديگران مخفی نگه دارد، با توانايی بعدا آشکار کردن ارزشهای متعهد شده

.د، بلکه حريم خصوصی را نيز افزايش می دهد

قاصدک پالس پالس

يک راه حل اليه ی شبکه سبک و ساده، که رسما ناشناس باقی ماندن را تضمين  ++يا قاصدک 
در نهايت ممکن است در کانبرای ) مرحله رشد ساقه در قاصدک(معامله ای که منشا آن، از انتاريو کانادا است 
حمالت فيزيکی بيت کوين از تجربه ++قاصدک ). مرحله کرکی شدن قاصدک

 

  پروژه اينترنت مخفی
از زمان. غيرقابل دسترس است Torيک کانال جايگزين برای مناطقی است که 

  .در دسترس بوده است

Pedersen Commitments تعهدات پدرسن  

دهد به يک ارزش انتخابی  تعهدات پدرسن، نوعی رمزنگاری اوليه هستند که به کاربر اجازه می
شود، در حالی که آن را برای ديگران مخفی نگه دارد، با توانايی بعدا آشکار کردن ارزشهای متعهد شده

د، بلکه حريم خصوصی را نيز افزايش می دهدجويی در فضا می شو

Dandelion++   قاصدک پالس پالس

Dandelion++    يا قاصدک
معامله ای که منشا آن، از انتاريو کانادا است . ميکند

مرحله کرکی شدن قاصدک(استراليا به زمين بنشيند 
 .کاربران، جلوگيری می کند

پروژه اينترنت مخفی يا I2pسرويس 
I2P   يک کانال جايگزين برای مناطقی است که

در دسترس بوده است I2Pطريق 

Pedersen Commitments

تعهدات پدرسن، نوعی رمزنگاری اوليه هستند که به کاربر اجازه می
شود، در حالی که آن را برای ديگران مخفی نگه دارد، با توانايی بعدا آشکار کردن ارزشهای متعهد شده



، امضاهای اشنور، تجمع کليدی را فراهم ميکنند، که باعث افزايش کارايی در فرآيندهای 
شود، نه برای يک  فرض اعمال می

 
کالوس پتر اشنور طراحی شد و اين 

امضاهای اشنور امکان تراکنش های پيچيده را فراهم می کند و 

 

. رای داده ها و ارتباطات تحت شبکه، تضمين کند
بطور خالصه پروژه مسيريابی پيازی تور، اين سيستم از يک سری نود يا گره های اليه ای برای مخفی کردن آدرس های آی پی، 

 

آورد و مقاومت  به ارمغان می CLIی تور را مستقيماً از داخل کيف پول 

اين است که هر دو طرف ممکن است 
  .کنند در حالی که از محتوای اطالعات اثبات شده ناآگاه بمانند

 
اگر آليس اطالعات سری مانند رمز برای باز کردن گاوصندوق را داشته باشد، و قرار 
کند، آليس گاوصندوق را بدون اجازه دادن 

 

به پرداخت کنندگان اين امکان را می دهد که از گيرندگان پرداخت بخواهند دريافت وجوه را به عنوان بخشی از فرايند 
برای حل اختالفات پرداخت استفاده کنند و ثابت کنند که وجوه 

  .را ببينيد اينجا برای توضيحات بيشتر در مورد تعهد پدرسن،

Schnorr Signatures امضاهای اشنور  
، امضاهای اشنور، تجمع کليدی را فراهم ميکنند، که باعث افزايش کارايی در فرآيندهای تپ روت يا ريشه اصلی

فرض اعمال می برخالف بيت کوين کور، اشنور برای تمام تراکنش ها به طور پيش

کالوس پتر اشنور طراحی شد و اين  Claus-Peter Schnorrطرح کلی رمزنگاری اشنور برای امضاهای ديجيتال توسط 
امضاهای اشنور امکان تراکنش های پيچيده را فراهم می کند و . جايگزين تعامل استفاده از کاربرد َهش رمزنگاری شده می باشد
 .حريم خصوصی کاربر را به ميزان قابل توجهی افزايش می دهد

 
رای داده ها و ارتباطات تحت شبکه، تضمين کنديک پروتکل امن و رمزگذاری شده است که ميتواند حريم خصوصی را ب

بطور خالصه پروژه مسيريابی پيازی تور، اين سيستم از يک سری نود يا گره های اليه ای برای مخفی کردن آدرس های آی پی، 
  .داده های آنالين و تاريخچه مرور استفاده می کند

ی تور را مستقيماً از داخل کيف پول ها رو يا همان ورژن سه اپيک، توانايی اجرای تراکنش
 .بخشد

    اثبات با دانش صفر از دانش
اين است که هر دو طرف ممکن است  Zero-Knowledge Proof of Knowledgويژگی مهم اثبات دانش صفر از دانش 

کنند در حالی که از محتوای اطالعات اثبات شده ناآگاه بمانند صحت يک قطعه اطالعات را تاييد

اگر آليس اطالعات سری مانند رمز برای باز کردن گاوصندوق را داشته باشد، و قرار : اصل اساسی به سادگی توضيح داده شده است
کند، آليس گاوصندوق را بدون اجازه دادن است باب بررسی کند که او اين اطالعات را دارد، بدون اينکه خودش اطالعات را دريافت 

 .به باب باز خواهد کرد، بدون اينکه باب ترکيب رمز را ببينيد و آليس دوباره آن را ببندد

 مميزی پذيری 

  
به پرداخت کنندگان اين امکان را می دهد که از گيرندگان پرداخت بخواهند دريافت وجوه را به عنوان بخشی از فرايند 

برای حل اختالفات پرداخت استفاده کنند و ثابت کنند که وجوه » مدارک«توانند از اين  کنندگان می سپس پرداخت
  .اند سال کردهکننده صحيح، ار

برای توضيحات بيشتر در مورد تعهد پدرسن،

Schnorr Signatures
تپ روت يا ريشه اصلی Taprootهمچون 

برخالف بيت کوين کور، اشنور برای تمام تراکنش ها به طور پيش. محاسباتی می شود
  .زيرمجموعه فرضی

طرح کلی رمزنگاری اشنور برای امضاهای ديجيتال توسط 
جايگزين تعامل استفاده از کاربرد َهش رمزنگاری شده می باشد
حريم خصوصی کاربر را به ميزان قابل توجهی افزايش می دهد

Tor تور
يک پروتکل امن و رمزگذاری شده است که ميتواند حريم خصوصی را ب تورشبکه 

بطور خالصه پروژه مسيريابی پيازی تور، اين سيستم از يک سری نود يا گره های اليه ای برای مخفی کردن آدرس های آی پی، 
داده های آنالين و تاريخچه مرور استفاده می کند

E3 يا همان ورژن سه اپيک، توانايی اجرای تراکنش
بخشد در برابر نظارت را بهبود می

zkPoK   اثبات با دانش صفر از دانش
ويژگی مهم اثبات دانش صفر از دانش 

صحت يک قطعه اطالعات را تاييد

اصل اساسی به سادگی توضيح داده شده است
است باب بررسی کند که او اين اطالعات را دارد، بدون اينکه خودش اطالعات را دريافت 

به باب باز خواهد کرد، بدون اينکه باب ترکيب رمز را ببينيد و آليس دوباره آن را ببندد

Auditability 

  گواهی های پرداخت
به پرداخت کنندگان اين امکان را می دهد که از گيرندگان پرداخت بخواهند دريافت وجوه را به عنوان بخشی از فرايند  اسناد پرداخت

سپس پرداخت. تراکنش اثبات کنند
کننده صحيح، ار را برای دريافت



 

 مقاومت در برابر سانسور
 

 .صد در صد اثبات کار، بدون نودهای خاص، طوالنی ترين قانون زنجيره ای
 

 .می توان تراکنش های آفالين را از کيف پول سرد به کيف پول سرد از طريق روش انتقال فايل ارسال شود
 

 

 

کاربران اپيک عموماً سکه های خود را به صورت 
 می کنندمحلی نگهداری 

Edmon misini  

هيچ ردپای دائمی در بالک چين باقی نمی ماند، به جز 
پس ماند رمزنگاری که هيچ اطالعاتی در مورد تراکنش 

 .هدها يا طرفين معامله آنها نشان نمی د

Censorship Resistance مقاومت در برابر سانسور

صد در صد اثبات کار، بدون نودهای خاص، طوالنی ترين قانون زنجيره ای: اجماع توزيع شده ناکاموتوی واقعی

می توان تراکنش های آفالين را از کيف پول سرد به کيف پول سرد از طريق روش انتقال فايل ارسال شود

 مقاومت در برابر سانسور چيست؟
  خود شبکه را نمی توان خاموش کرد

  فعاليت هيچ کاربر منفرد در شبکه را نمی توان متوقف کرد

 مقايسه ای با بيت کوين کور - ی کند از کاربران در برابر سانسور دفاع م

 

 کاستودی يا سرپرستی

بيت کوين عمدتاً به اشخاص ثالث اجازه می دهند تا 
اگر اتفاقی برای متولی بيفتد، ممکن . از دارايی هايشان نگهبانی کنند

 .است کاربران دارايی هايشان به خطر بيفتد

کاربران اپيک عموماً سکه های خود را به صورت 
محلی نگهداری 
Edmon misiniادمون ميسينی 

Legal Entanglements گرفتاری های حقوقی 

قوانين در حال تغيير با اعمال آنچه شامل گذشته شود از داده های 
. بالک چين برای جرم انگاری فعاليت های قانونی سابق استفاده می کنند

 .دوباره مرور شوند چندين دهه بعداقدامات انجام شده امروز می تواند 

هيچ ردپای دائمی در بالک چين باقی نمی ماند، به جز 
پس ماند رمزنگاری که هيچ اطالعاتی در مورد تراکنش 

ها يا طرفين معامله آنها نشان نمی د

Censorship Resistance

اجماع توزيع شده ناکاموتوی واقعی

می توان تراکنش های آفالين را از کيف پول سرد به کيف پول سرد از طريق روش انتقال فايل ارسال شود

مقاومت در برابر سانسور چيست؟
خود شبکه را نمی توان خاموش کرد .1
فعاليت هيچ کاربر منفرد در شبکه را نمی توان متوقف کرد .2

از کاربران در برابر سانسور دفاع م EPICچگونه 

Custody کاستودی يا سرپرستی

بيت کوين عمدتاً به اشخاص ثالث اجازه می دهند تا  کاستودیکاربران 
از دارايی هايشان نگهبانی کنند

است کاربران دارايی هايشان به خطر بيفتد

Legal Entanglements

قوانين در حال تغيير با اعمال آنچه شامل گذشته شود از داده های  
بالک چين برای جرم انگاری فعاليت های قانونی سابق استفاده می کنند

اقدامات انجام شده امروز می تواند 



  UTXO Lawsuitsدعاوی حقوقی 
گذاری شوند، که  های فردی ممکن است در اقدامات حقوقی نام آدرس

 Wyoming-basedمنجر به ايجاد يک صنعت مستقر در وايومينگ 
 .در برابر اين امر محافظت کند» دوره شستشو«شود تا با  می

 
اين در اپيک کامال غير ضروری است، زيرا همه سکه 

 .می باشد و قابل تعويض هستند fungibleها 
 

Network شبکه 

Internet Access 
  دسترسی به اتصال به اينترنت برای امضای تراکنش مورد نياز است

 

 
   تراکنش ها را می توان به صورت آفالين امضا کرد

 
ترافيک بيت کوين کور می تواند مسدود شود و به اصطالحی شامل 

 شود ژئوفنس يا حصار جغرافيايی
 

 
س موقعيت کاربران اپيک کش را نمی توان بر اسا

مکانی خود محدود کرد زيرا آنها می توانند تراکنش ها 
آی دو پی يا همان  I2Pرا از طريق تور و از طريق 

 ارسال کنند پروژه اينترنت مخفی

Off Chain Retaliation انتقام جويی خارج از زنجيره 

 
کانادايی هايی  -  Bank Account Seizuresتوقيف حساب بانکی 

که به کاميون دارانی که از بيت کوين استفاده می کردند کمک مالی می 
 .کردند، دسترسی به حساب های بانکی خود را از دست دادند

 
اپيک از کاربران در برابر اين امر محافظت می کند، 

زيرا آدرس ها و مبالغ تراکنش برای طرف های 
 .خارجی نامرئی است

Pool استخراج مخزن 

 
بر اساس  فيلتر کردن تراکنش هااستخرهای استخراج بيت کوين قادر به 

 .آدرس هستند

 
 اين در اپيک کش غيرممکن است

 سکه های آلوده

 تحريم ها
هر کسی که با . شامل آدرس های خاصی است OFAC SDNليست 

 .کند افشا ميشود ها تراکنش می اين آدرس

 

EPIC تمام تراکنش ها مستقيماً کيف . هيچ آدرسی ندارد
 .پول به کيف پول هستند

 کيف پول های ميکسر
 

هستند و  fungibleقابل تعويض  EPICام سکه های تم



 .پديده سکه های آلوده را از سر منشاء حذف می کند

decentralized autonomous organization  به وضوح
ها می توانند به نقاط بحث برانگيز سياسی تبديل 

Meta-را به عنوان  ECRبه همين دليل است که ما 

 

ابتکارات مردمی به صورت ارگانيک ظاهر می شوند و منجر به 

  

  وجود شرکت يا موسسه ی دارای شخصيت حقوقی
 بگير، طبيعتاً ابتدا به دنبال منافع خود هستند، که منجر به ناهماهنگی

  .اپيک به عنوان يک پروتکل خالص، همه را در موقعيت مساوی و برابر قرار می دهد

و  Samouraiبايننس تراکنش ها را به کيف پول های ميکسر مانند 
متوجه ميشوند که  TradeOgreکاربران 

آنها هنگام واريز به صرافی های متمرکز مانند 

پديده سکه های آلوده را از سر منشاء حذف می کند

  مقاومت در برابر تمرکز

Meta-DAO    
decentralized autonomous organizationسازمانهای خودگردان غير متمرکز 

ها می توانند به نقاط بحث برانگيز سياسی تبديل  DAOخود . بهتر از حاکميت شرکتی برای شبکه های مبتنی بر بالک چين است
به همين دليل است که ما ) بردارهای حملهيا حتی (شوند، مخصوصا جايی که پای پول در ميان است، 

  .طراحی کرده ايم" 

                  
ابتکارات مردمی به صورت ارگانيک ظاهر می شوند و منجر به . يک نيروی توزيع شده= صدها گروه چت 

 .ساختار سلولی سازگار می شوند

  حداقل سلسله مراتب رسمی
  .مقاومت در برابر متمرکز شدن فراتر از يک عبارت ساده است، اين يک روش زندگی است

No Corporation وجود شرکت يا موسسه ی دارای شخصيت حقوقی عدم
بگير، طبيعتاً ابتدا به دنبال منافع خود هستند، که منجر به ناهماهنگی کارمند حقوقصدها يا ها  دهچين با 

اپيک به عنوان يک پروتکل خالص، همه را در موقعيت مساوی و برابر قرار می دهد. شود

بايننس تراکنش ها را به کيف پول های ميکسر مانند 
Wasabi کاربران . مسدود می کند

آنها هنگام واريز به صرافی های متمرکز مانند  BTCسپرده های 
Bitbuy رد می شود. 

مقاومت در برابر تمرکز

DAOساختار حاکميت 
سازمانهای خودگردان غير متمرکز و يا حاکميت  DAOحاکميت 

بهتر از حاکميت شرکتی برای شبکه های مبتنی بر بالک چين است
شوند، مخصوصا جايی که پای پول در ميان است، 

DAO  يا"DAO  یDAOs "

 
صدها گروه چت * صدها مشارکت کننده 

ساختار سلولی سازگار می شوند

حداقل سلسله مراتب رسمی
مقاومت در برابر متمرکز شدن فراتر از يک عبارت ساده است، اين يک روش زندگی است

No Corporation
چين با  شرکت های تازه تاسيس بالک

شود احتمالی با ساير ذينفعان می



No Premine عدم پيش استخراج  
که تسلط دارند، می تواند منجر به مشکالت حاکميتی شود، همانطور که در بر يک شب نهنگ های اوليه هنگامی که کارمندان داخلی و

  .هارد فورک اتريوم شاهد هستيم

Confiscation Resistance مقاومت در برابر مصادره کردن  

Addressless Design طراحی بدون آدرس  
تواند  دالر از سکه های قابل نظاره شدن، می 50های نظارتی به ارزش  اخيراً دريافتند که ارسال سکه  کانادا اهداکنندگان خير در 

  .های فيزيکی توقيف دارايیو حتی  های بانکی حسابمنجر به عواقب خارج از زنجيره شود، همچون توقيف 

Confidential Transactions تراکنش های محرمانه  
اپيک استفاده از ارز ديجيتال . نمی توانند موجودی کيف پول را برای فعاليت های آن نظارت کنندرژيم های ظالم و  همسايگان فضول

  .را برای همه ايمن می کند

Dandelion ++قاصدک پالس پالس  
تراکنش، کاربران خود را در معرض خطر قرار  سکه های نظارتی مانند بيت کوين کور با فاش کردن آدرس آی پی در حين انجام

  .به کاربران اين امکان را می دهد که با افشا نکردن موقعيت مکانی خود، ايمن بمانند++ قاصدک . می دهند

Designed for Self Custody   طراحی شده برای حضانت خود شخص  
کاربران اپيک عموماً کليدهای . که دولتشان معتقد بود ماليات بدهکار هستند، کيف پولشان خالی شده است کره جنوبیکاربرانی در 

  .خود را شخصا حفظ می کنند، که از مصادره خودسرانه محافظت می کند

Decentralization تمرکززدايی  

Full Nodes نود يا گره های کامل  



 

 چهار مخزن استخراج
 

4 pools چهار مخزن استخراج
 51pool.online  
 Epicmine.org  
 Fastepic.eu  
 Icemining.ca  

 



Pool Concentration تمرکز مخزن استخراج 
 

نگران کننده است، با اين حال اين آمار به تنهايی کل داستان را  Icemining.caدرصد سهم قدرت هش از  51در نگاه اول، بيش از 
 :بيان نمی کند

 
 

 Polyphasic Proof-Of-Work  اثبات کار چند الگوريتمی يا غذای فيجوادای چند الگوريتمی)Feijoada Multi-
Algo (درصدی کند 51کننده به بالک چين به هر سه الگوريتم، حمله  که نيازمند است که حمله. 

 26  درصد به تنهايی و در خارج از مخزن استخراج در حال استخراج می باشد که امنيت بيشتری را در صورت حمله
  .فراهم می کند

 
اند،  س تقاضای بازار ايجاد شدهصورت ارگانيک بر اسا استخری که به 4گذرد، داشتن  سال از عمرش می 2ای که تنها  برای شبکه

ما بر اين باوريم که برای احقاق چشم انداز خود برای داشتن ميلياردها گره يا نود کامل، که بيشتر آنها در حال . العاده است فوق
ور، از سال برای اين منظ. استخراج باشند، به ده ها هزار مخزن استخراج نياز داريم تا از متمرکز شدن بيش از حد جلوگيری کنيم

را که در حال حاضر    منابع تحقيق و توسعه قابل توجهی را روی اين موضوع سرمايه گذاری کرده ايم تا مسائل زيربنايی ای 2019
 .مانع از به آسانی راه اندازی استخرها توسط خود افراد می شوند، حذف کنيم

  تالش های آينده برای تمرکززدايی در سطح استخر
 ادامه به تشويق کارآفرينان و معدنچيان در مقياس بزرگ برای بهره برداری از استخرهای شخصی خودشان   
  نرم افزار استخرDIY FOSS  در سايت گيت هابGithub موجود است  
  اتصال استخرهایPoW  اثبات کار با استيکينگ و انواع ديگر گره ها در اکوسيستم کلیEpicenter  

  سعه دهندهدوستانه بودن با تو

API افزار کاربردی نويسی نرم رابط برنامه  

API  جديد(ورژن سه برای ارتباطات کيف پول(  

   APIبهبود قابليت استفاده 

  ارتقای اسناد  
E3 و يا ورژن سه، کتابخانه اسناد موجود ما را بهبود می بخشد، که سازندگان را قادر می سازد سريعتر به بازار برسند.  

  هسهولت در استفاد

Cancelable Transactions تراکنش های قابل لغو  
تراکنش هايی که به . غيرممکن است Mimblewimbleبرخالف ارزهای ديجيتال مبتنی بر آدرس کليد عمومی، گم کردن سکه در 

  .اشتباه ارسال شده اند، اگر هنوز نهايی نشده باشند، قابل لغو هستند

      درگاه ها يا پورت ها



تور را ادغام می کند تا ديگر نيازی به باز کردن پورت ها يا 

 Easy-Miner 2.0های خاص مانند  نمونه

 

 
https در نتيجه ناشناس . تسهيل می کند

 

های غيرتعاملی، البته به صورت متمرکز، فراهم 
  

 

تور را ادغام می کند تا ديگر نيازی به باز کردن پورت ها يا  E3. ل تراکنش الزم بود درگاه های روتر باز شوند

نمونه. منابع قابل توجهی برای سهولت و دسترسی بيشتر به استخراج، سرمايه گذاری شده است
  . Epicmine.orgپيکربندی خودکار توسط 

        

httpsادغام تور، تراکنش های تعاملی را بدون نياز به باز کردن پورت های روتر يا نمايش آدرس 

های غيرتعاملی، البته به صورت متمرکز، فراهم  امکان مديريت پيام غيرتعاملی غيرهمزمان را برای حل تراکنش
  .تر خواهد کرد های آينده اين سرويس زيرساخت را بيشتر غيرمتمرکز و سخت

  رابط کاربری 

   يل و خروجی کنسول و پاکسازی

ل تراکنش الزم بود درگاه های روتر باز شوند، برای ارساE2در 
  .درگاه ها نباشد

  استخراج
منابع قابل توجهی برای سهولت و دسترسی بيشتر به استخراج، سرمايه گذاری شده است

پيکربندی خودکار توسط و  Blacktygrتوسط 

 

 گزينه های تراکنش

Tor تور  

ادغام تور، تراکنش های تعاملی را بدون نياز به باز کردن پورت های روتر يا نمايش آدرس 
 .بودن بهبود می يابد

EpicPay.me 
EpicPay.me امکان مديريت پيام غيرتعاملی غيرهمزمان را برای حل تراکنش

های آينده اين سرويس زيرساخت را بيشتر غيرمتمرکز و سخت نسخه. کند می

User Interface 

  کنسول و خروجی فايل

يل و خروجی کنسول و پاکسازیتقسيم فا: 18شماره 



 

 
 EPICاين در . ميليارد دالر هزينه سرمايه ای نياز دارد

 

 

RandomX 
ProgPow 

M1: RandomX  &ProgPow 

RandomARM 

RandomX 

  رابط کاربری ترمينال
  ليست ها را می توان طومار يا اسکرول کرد: رابط کاربری ترمينال
   معرفی نمای کارنگاری: رابط کاربری ترمينال
  بهبودهای کلی در پايداری و قابليت استفاده: رابط کاربری ترمينال

 

  

ميليارد دالر هزينه سرمايه ای نياز دارد 10اکوسيستم بيت کوين کور برای حمايت از امنيت مداوم شبکه به بيش از 
 .که روی سخت افزارهای موجود اجرا می شود، کامالً غير ضروری است

 

 

RandomX خير
ProgPow

M1: RandomX خير

RandomARM خير

 خير بله

RandomX بله

 خير بله

TUI :رابط کاربری ترمينال
رابط کاربری ترمينال: 13شماره 
رابط کاربری ترمينال: 14شماره 
رابط کاربری ترمينال: 15شماره 

 اقتصادیامنيت 

  ساختار هزينه رقابتی

اکوسيستم بيت کوين کور برای حمايت از امنيت مداوم شبکه به بيش از 
که روی سخت افزارهای موجود اجرا می شود، کامالً غير ضروری است

  زنجيره تامين باز

AMD 
 ميليارد دالر 15: درآمد 

Apple 
 ميليارد دالر 365: درآمد 

ARM 
 ميليارد دالر 2: درآمد 

Bitmain 
 ميليارد دالر 2: درآمد 

Intel 
 ميليارد دالر 79: درآمد 

MicroBT 
 ميليارد دالر 1: درآمد 



ProgPow 

483b 

 

 جلوگيری می کند ASICاستخراج چند الگوريتمی اثبات کار چند فازی از ماليات ای سيک 
 

 .برای کارمزد استخراج، هزينه کردند

دارايی و الگوريتم های -نسخه های آينده شامل قابليت چند

 
fungible or non-fungible  را فراهم

اين اجازه می دهد تا . يا همان سکه اپيک کش، دارايی اصلی زنجيره معامله شوند

 
را  Epic، بدون هزينه های سربار قراردادهای هوشمند، در کنار سکه اصلی 

بليت تعويض قا fungibilityبرای پشتيبانی از توکن های سفارشی، ما برای اولين بار 

 
ناشران توکن ها می توانند در مورد تعداد کل دارايی های در گردش، شفافيت ايجاد کنند و در عين حال حريم خصوصی مطلق را 

شوند، که امکان کشف دارايی ها ممکن است به صورت ايمن و قابل جابجايی در زنجيره مبادله 
Mimblewimble  را برای معامالت منفرد

انگيزی از موارد استفاده جديد  در طيف هيجان
هايی از موارد استفاده هستند  های پارکينگ، نمونه

 

ProgPow خير

 

$82b $483

استخراج چند الگوريتمی اثبات کار چند فازی از ماليات ای سيک 

برای کارمزد استخراج، هزينه کردند ميليارد دالر 1بيش از  2021کاربران بيت کوين کور در سال 

  خزانه داری خود تامين کننده

نسخه های آينده شامل قابليت چند. می توان آن را گسترش داد تا موارد استفاده اضافی را در خود افزايش دهد

Multi    

fungibleهای مختلف، قابل تعويض يا غيرقابل تعويض  های آينده امکان ايجاد انواع توکن
يا همان سکه اپيک کش، دارايی اصلی زنجيره معامله شوند EPIC$در کنار 

 .، معامله شوندMimblewimbleميمبل ويمبل  دارايی های جايگزين با حمايت کامل

، بدون هزينه های سربار قراردادهای هوشمند، در کنار سکه اصلی ERC20های  اين رويکرد، عملکردی مشابه توکن
Mimblewimble  برای پشتيبانی از توکن های سفارشی، ما برای اولين بار

 .واقعی را به جهان توکن، گسترش می دهيم

ناشران توکن ها می توانند در مورد تعداد کل دارايی های در گردش، شفافيت ايجاد کنند و در عين حال حريم خصوصی مطلق را 
دارايی ها ممکن است به صورت ايمن و قابل جابجايی در زنجيره مبادله . برای معامالت خاص فراهم کنند

Mimblewimbleقيمت و ترخيص بازار را فراهم می کند و در عين حال مجموعه کامل ضمانت های 

در طيف هيجان Mimblewimbleدهد تا از قدرت  های سفارشی به شما امکان می
های پارکينگ، نمونه های تلفن همراه، بليط های پرواز مکرر، دقيقه دانلودهای ديجيتال، مايل

Nvidia 
 ميليارد دالر 24: درآمد 

استخراج چند الگوريتمی اثبات کار چند فازی از ماليات ای سيک 

کاربران بيت کوين کور در سال 

خزانه داری خود تامين کننده

 

 انعطاف پذيری
می توان آن را گسترش داد تا موارد استفاده اضافی را در خود افزايش دهد

  .اضافی خواهد بود

Asset-دارايی - چند

های آينده امکان ايجاد انواع توکن نسخه
در کنار  EPICکنند تا در زنجيره  می

دارايی های جايگزين با حمايت کامل

اين رويکرد، عملکردی مشابه توکن
Mimblewimbleبا استفاده از . کند ارائه می

واقعی را به جهان توکن، گسترش می دهيم

ناشران توکن ها می توانند در مورد تعداد کل دارايی های در گردش، شفافيت ايجاد کنند و در عين حال حريم خصوصی مطلق را 
برای معامالت خاص فراهم کنند

قيمت و ترخيص بازار را فراهم می کند و در عين حال مجموعه کامل ضمانت های 
 .حفظ می کند
های سفارشی به شما امکان می افزودن توکن

دانلودهای ديجيتال، مايل. داستفاده کني
  .توانند مفيد باشند که می

  الگوريتم ها    

E4     RandomARM 
E5     RISC-V  



E6     Quantum-Resistant Structured Lattice ر تهديد کامپيوترهای کوانتومیشبکه ساختاری مقاوم در براب  
E7     AI TPU هوش مصنوعی واحد پردازش تانسور  

 

 انواع دارايی
Fungible  تعويض پذير :                                             ERC20-Style  

Non-Fungible غير قابل تعويض پذير :                ERC721, 1155 etc      

  فرمت های تراکنش
 1و  ای مرحله 2های  های آينده پروتکل امکان تراکنش نسخه. مرحله نياز دارند 3، تراکنش ها تعاملی هستند و به E3در ورژن سه يا 

  .دهد دهد و دامنه موارد استفاده عملی را، افزايش می کند، که الزامات هماهنگی را کاهش می را فراهم می ای مرحله
 

 :و يا حضوری هستيم   های رو در رو در آينده، ما به دنبال افزايش پشتيبانی برای تراکنش
 تراکنش های صوتی  
 تراکنش ها با بلوتوث  
 دتراکنش ها با کيو آر ک  

  اليه حمل و نقل
های جديدی  توانند به راحتی کانال کنندگان شخص ثالث می ، مشارکتcodebaseبا ايجاد مدوالر يا پيمانه های انتقال داده در کدبيس 

  .اضافه کنند، که برای آزمايش و همچنين واکنش سريع به سانسور شدن، کمک کنند
 

Future-Proofing اثبات آينده 

  برنامه های کاربردی اضافی
را به  EPICو يا واحد پردازشی تانسور، اين امکان را فراهم می کند که اثبات کار، مفيد باشد و  TPUادغام الگوريتم های خاص 

  .يک ماشين موتور يادگيری، تبديل کند

  اثبات کار چند فازی
  .کند ها را فراهم می امکان جايگزينی سريع الگوريتم EPICدوالر های به خطر افتاده، نگرانی چندانی ندارند زيرا طراحی م الگوريتم

 
E4:     RandomARM 
E5:    Proof of Spacetime اثبات فضازمان, RISC-V 
E6:    Quantum-Resistant Structured Lattice شبکه ساختاری مقاوم در برابر تهديد کامپيوترهای کوانتومی 
E7:     TPU (TBD) ی تانسورواحد پردازش  
 

   ECKشبکه قناری : نگاهی اجمالی
Google Docs -ECK   

    آماده حمله کوانتومی
  .تأييد می کند که الگوريتم های ساختار يافته مشبک، سازگار و آميزش پذيرهستند 2019تالش های تحقيقاتی انجام شده از سال 



  تضمين باال

  تست خودکار
E3  به ما فرصتی داد تا در زيرساخت های آزمايش خودکار سرمايه گذاری کنيم که توانايی ما را برای انتشار سريعتر نسخه های

  .بهبود می بخشد آينده،

  آزمايش شده در نبرد
ما احساس راحتی می کنيم که اين تغييرات را از " پيشرو بودن به جای تکنولوژی های با ريسک باال"به عنوان بخشی از رويکرد 

 ميمبل ويمبل وارد کنيم، همانطور که آنها برای مدت کافی در شبکه های - راست Rust-Mimblewimbleداخل بقيه اکوسيستم 
  .ديگر در عمل جواب داده اند

  بلوغ
  .ماه است که بدون حادثه در پروژه های ديگر در حال کار و اجرا، بوده است 12کد وارداتی، بيش از 

Rust راست  
  .کند نويس را محدود می های ايمنی حافظه آن انتخاب کرديم، که دامنه خطای برنامه را برای ويژگی Rustما 

  بدهی فنی

  امنيت و ثبات بهبود يافته است
Bug #6 7 8   

  حل تعارض
Bug #20  

  بهينه سازی
  زنجيره ای DBخروجی بهتر و شاخص  PMMRمديريت  #11

  بهينه سازی تنظيم سختی

  و پيام های دست دادن اوليه MPSCکانال : Peersهمتايان 
Bug #10  

  ارتباط سرور و کيف پول
Bug#22  

  افزايش ثبات
Bug #12  

  Synchronizationهمگاه يا همزمان سازی 
Bug #21  



  سازگاری با ويندوز
Bug #23  

  تعمير و نگهداری

  را معرفی می کند PoW CuckarooM29تغييرات ) HF2(هاردفورک 
  7هدر يا سردفتر جديد نسخه  #6
   سوئيچ بهتر نسخه هدر #7
   grin 3.0.0  يکپارچه سازی کد بيس #9

  تغييرناپذيری
  :تفسير ايزلو، يک عضو جامعه اپيک کش

 

کلماتی مانند آزادی، اختيار، حريم خصوصی، غيرمتمرکز، بدون نياز به . در کريپتو ايدئولوژی های واقعا مهم زيادی وجود دارد
اعتماد، تغيير ناپذيری و بسياری موارد ديگر، اغلب در وايت پيپرها به منظور مستندسازی باورهای اساسی مشترک در يک جامعه 

. ان، اين اصول اساسی مورد آزمايش قرار می گيرند و می توان انعطاف پذيری آنها را ارزيابی کردبا گذشت زم. شوند استفاده می
در همه جا و غيرمتمرکز شروع می شود، به  GPUو  CPUقابل استخراج توسط اجزای  Proof of Workسکه ای که به عنوان 

غيرمتمرکز کار، جای خود را به اثبات متمرکز سهام می  اثبات. ها را به خود جذب ميکند ASICمتمرکز تبديل می شود و تمامی 
اما به چه قيمتی؟ اساس اعتقاد به . تبريکات به خاطر ايمن سازی شبکه. مبادالت آشکاری در اين رابطه وجود دارد. دهد

ی آن به نفع و سود تمرکززدايی، به جای اينکه به نفع افراد غيرمتخصص باشد، همانطور که در بيشتر وايت پيپرها هدف بود، بجا
ً . شرکت ها اين به اصطالح تمرکززدايی، فروخته می شود هنوز   مطمئناً، ممکن است سکه در مقايسه با فيات يا ارز يک کشور نسبتا

های بهتری وجود دارد که توسط جوامعی که هنوز  غيرمتمرکز باشد، اما يک ستون از ارزش اساسی، به خطر افتاده است و جايگزين
کدام يک در دراز مدت انعطاف پذيرتر خواهد بود؟ سکه ای که به ارزش های مشترک جامعه . شوند دهند پشتيبانی می یاهميت م

چيزی که کريپتو را در وهله اول معنادار می . پايبند است يا سکه ای که به صنعت شرکت ها خود را می فروشد؟ پاسخ واضح است
 پس همه اينها چه ربطی به تغيير ناپذيری دارد؟. کنندکند و آن افرادی که در جوامع ما شرکت می 

 
اين مثال نشان می دهد که چگونه انحراف از ارزش . خوب، مثالی که برای تمرکززدايی ارائه شد به تغيير ناپذيری مربوط می شود

نگ طلبانه پرسيده می شود، اين به اصل سوالی می رسد که بسيار ج. های اصلی جامعه مانند به خطر انداختن تغيير ناپذيری است
پيپرها مستند  های اصلی جامعه همانطور که در وايت ارزش. به زبان ساده، بله، مگر زمانی که اينطور نيست" آيا کد، قانون است؟"

تعهد ما را به  EPIC Value Overflow Incident. تر است شده است به آنچه بايد به عنوان قانون تفسير شود بسيار نزديک
 .اساسی در زمان بروز تضاد نشان می دهد اصول

  بی طرفی

  حکومت توسط جامعه
شويم،  هايی مانند تخصيص مجدد درصدهای استخراج، يا نحوه اجتماعی کردن ضرر ناشی از سرريز ارزش مواجه می وقتی با چالش

  .شويم تر می قوی

  DAO-تامين مالی شده
  .تعلق می گيرد و يک مرکز سود و درآمد برای کسی نيست Epicenter DAOتمام هزينه های توسعه دهنده به خزانه داری 



  زمين بازی مسطح
 

 .همه افراد درگير فرصت يکسانی برای به دست آوردن سکه داشته اند، چه از طريق استخراج يا از طريق خريد در بازار آزاد

      preminedعدم پيش استخراج يا 
  .با بالک جنسيس تعداد سکه صفر 2019دوم سپتامبر شروع استخراج عادالنه اپيک در 

  گشودگی
EPIC  100دارای مجوز ٪GPL V3 است.  

  .يا استخر استخراج را ارسال کند poolدرخواست  githubهر کسی می تواند از طريق 

     بی مجوزی
EPIC کسی می تواند يک گره يا نود کامل را اجرا کند و يا آن را استخراج کندهر . يک پروتکل بدون نياز به مجوز است.  

Pools استخرها  

  قاره آمريکا
  Icemining                    کانادا، مونترال

  Epicmine                 آمريکا

EMEA اروپا ، خاورميانه و آفريقا  
  51pool        Icemining                                       آلمان

   Icemining                                      شمال/اروپا، روسيه
  Epicmine                 FastEpic                 اروپا
  Icemining                                                             ترکيه

  اقيانوسيه - آسيا 
  Icemining                چين

  Icemining           هنگ کنگ
  Icemining                      سنگاپور

  سازگاری نظارتی

COMPETES Act قانون رقابت  
سال  20اند که  های فرامرزی را تغيير داده و گسترش داده های تراکنش ها در خدمات مالی روش نوآوری«: نويسد قانون پيشنهادی می
شناسد  اين قانون به رسميت می. اختيارات ويژه داده شد، قابل تصور نبود) شبکه اجرای جرايم مالی( FinCENپيش، زمانی که به 



همچنين برای بازيگران بدی مانند فراريان تحريم، «گويد که  شوند، اما می رای مقاصد قانونی استفاده میهای ديجيتال ب که دارايی
  .»شوند، يک موهبت است افزاری می شويی ميکنند و کسانی که مرتکب حمالت باج کالهبرداران، کسانی که پول

 
از اين روند  EPIC. قادر به ارائه خدمات به کاربران نيستند شبکه هايی که به زير ساختار متمرکز متکی هستند به طور فزاينده ای

 .سود می برد

Howey Test تست هاوی  
ين يک سکيوريتی يا اوراق بهادار توضيح داد که بيت کويا بورس اوراق بهادار، جی کليتون،  SEC، رئيس سابق 2018در ژوئن 

اين . اينها جايگزينی برای ارزهای مستقل هستند، جايگزين دالر، يورو، جايگزين ين با بيت کوين: ارزهای رمزنگاری شده: " نيست
   .يا اوراق بهادار نيست securityنوع ارز يک نوع 

 
EPIC  به صراحت برای سازگاری با تستHowey به معنای بندی کريپتو  های شورای رتبه دستورالعمل طراحی شده است و طبق

 .گيرد امتياز می واقعی کلمه از نمودارها
  نظر

يا جزو سکيوريتی ) EPIC(بر اساس تجزيه و تحليل ارائه شده در اينجا، و به داليل زير، در نظر حرفه ای من، اپيک کش و يا 
معيارهای تشکيل يک   نيست، و همچنين)  the Act(  1933اوراق بهادار بر اساس تعريف طبق اکت يا قانون اوراق بهادار سال 

يا به اصطالحی هاوی يا  1946در سال  Sec v. Howey, 328 U.S 293تحت تجزيه و تحليل " قرارداد سرمايه گذاری"
  چيزهای نظير آن را برآورده نمی کند

 
 پيش زمينه

ميباشد با مقدار صفر و بدون پرماين شدن و بالک جنسيس شبکه اصلی  Testnetبالک چين اپيک در حال حاضر در تست نت 
Mainnet  اپيک يک زنجيره حفظ حريم خصوصی مردمی بر اساس يک . 2019جوالی  13و شروع عادالنه از يا حوالی…  

 

 

 تعريف کارگزار/ اليحه زيرساخت 
 

تعريف تحت  ملزم به دريافت مجوزطبق قانون پيشنهادی، افرادی که از انواع خاصی از بالک چين استفاده می کنند ممکن است 
 .از اين امر مصون هستند EPICکاربران . کارگزار باشند



می دهد  ساعت به صورت جداگانه و به ازای هر الگوريتم تنظيم می کند که به شبکه امکان
ما به افزايش ناهمگونی شبکه خود در طول زمان و افزايش پايداری آن 

 

  قانون پايدار
  .يک استيبل کوين نيست و غيرمتمرکز است

ساعت به صورت جداگانه و به ازای هر الگوريتم تنظيم می کند که به شبکه امکان 2اثبات کار چندفازی، سختی را هر 
ما به افزايش ناهمگونی شبکه خود در طول زمان و افزايش پايداری آن . را به راحتی مديريت کند% 

  

STABLE Act قانون پايدار
يک استيبل کوين نيست و غيرمتمرکز است EPICاعمال نمی شود، زيرا 

  تاب آوری
اثبات کار چندفازی، سختی را هر 

% 90-و % 1000تغييرات هش 
  .ادامه خواهيم داد

 

 مقياس پذيری

  الزامات ذخيره سازی

 



 زمان بالک بر ثانيه سايز بالک بر مگابايت

2 50 

4 40 

8 30 

16 25 

64 20 

128 10 

EPIC  500قادر خواهد بود بيش از 
در اين مقياس، کارمزدها مقرون به صرفه خواهد 

ها اساساً رايگان خواهند بود  تخمين ما اين است که اکثر تراکنش
، ممکن است به ازای هر های با اولويت باال که بايد به سرعت انجام شوند

double spending  در ذخيره جبران کسری
ميليون  21تا کنون وجود دارد، در حالی که تعداد واقعی بيت کوين در حال حاضر بيش از 

  .ما تمام تالش خود را برای حفظ يکپارچگی عرضه طرح اصلی ساتوشی انجام خواهيم داد
 

 توان عملياتی

زمان بالک بر ثانيه   ثانيه/تراکنش روز/بالک روز/تراکنش بالک/تراکنش

2000 3.4MM 1728 40 22 

4000 8.6MM 2160 100 22 

8000 23MM 2880 267  -22 

16000 55MM 3456 640 23 

32000 138MM 4320 1600 25 

64000 552MM 8640 6400 28 

 
EPIC، پروتکل بالک چين 2028در ژوئن سال  - هزار تراکنش بر ثانيه 

در اين مقياس، کارمزدها مقرون به صرفه خواهد . است سطح فعاليت فعلی ويزارا پردازش کند که معادل 
تخمين ما اين است که اکثر تراکنش. بود، زيرا يارانه بالکی کافی است و ظرفيت فراوان وجود دارد

های با اولويت باال که بايد به سرعت انجام شوند و پرداخت) هزينه صوری و جزئی بعلت ضد هرزنامه
 .يک از آنها يک پنی يا سنت باشد

double spendingدو بار خرج کردن يا   با دوری کردن از مبادالت از صرافی های متمرکز، از مشکل
تا کنون وجود دارد، در حالی که تعداد واقعی بيت کوين در حال حاضر بيش از  EPICميليون 

ما تمام تالش خود را برای حفظ يکپارچگی عرضه طرح اصلی ساتوشی انجام خواهيم داد

 تاريخ

22- آوريل

22- اوت

- نوامبر

23- ژوئن

25- اوت

28- ژوئن

هزار تراکنش بر ثانيه  6.4: 2028خروجی 
را پردازش کند که معادل  راکنش در روزميليون ت

بود، زيرا يارانه بالکی کافی است و ظرفيت فراوان وجود دارد
هزينه صوری و جزئی بعلت ضد هرزنامه(

يک از آنها يک پنی يا سنت باشد

  کميابی
با دوری کردن از مبادالت از صرافی های متمرکز، از مشکل

ميليون  14تنها . اجتناب کرده ايم
ما تمام تالش خود را برای حفظ يکپارچگی عرضه طرح اصلی ساتوشی انجام خواهيم داد. است

 سرعت



شود که از قبل وجود دارد و برای هدف اصلی ديگری مانند صفحات گسترده 
توليد  ASICيکبار مصرف   کاره ی افزار تنها يک

 

برای " نشت آلفا"اين . می دانند که وقتی تراکنش ارسال می کنند، حرکات آنها رديابی می شود
که هيچ  EPICايجاد يک سبد بهينه استراتژيک، يک مانع است و اين مشکل کامالً با محرمانه بودن اليه پايه حل می شود، مانند 

 همگام سازی سريعتر سرصفحه

    از نظر اقتصادی مستقل و تامين کننده مالی خود

  ردپای زباله های الکترونيکی صفر
شود که از قبل وجود دارد و برای هدف اصلی ديگری مانند صفحات گسترده  استخراج میافزار کااليی 

افزار تنها يک ها واحد از سخت ميليون BTC. خريداری شده است
  .کند های سياره ما شده و آلودگی را تشديد می

 به حداقل رساندن اعتماد

می دانند که وقتی تراکنش ارسال می کنند، حرکات آنها رديابی می شود BTCدارندگان بزرگ 
ايجاد يک سبد بهينه استراتژيک، يک مانع است و اين مشکل کامالً با محرمانه بودن اليه پايه حل می شود، مانند 

  .هشدار نهنگ و ليست افراد پولداری ندارد

 

همگام سازی سريعتر سرصفحه

  پايداری

  کربن منفی

از نظر اقتصادی مستقل و تامين کننده مالی خود

ردپای زباله های الکترونيکی صفر
EPIC افزار کااليی  بر روی سخت

)CPU ( يا بازی)GPU (خريداری شده است
های سياره ما شده و آلودگی را تشديد می کند که وارد دفن زباله می

به حداقل رساندن اعتماد

  نشت آلفا
دارندگان بزرگ  -هشدار نهنگ 

ايجاد يک سبد بهينه استراتژيک، يک مانع است و اين مشکل کامالً با محرمانه بودن اليه پايه حل می شود، مانند 
هشدار نهنگ و ليست افراد پولداری ندارد



Local Validation اعتبار سنجی محلی  
گيرند که عمليات نود يا گره را به شخص ثالثی برون سپاری کنند، که با توجه به اينکه يک نود  عموماً تصميم می BTCکاربران 
گيگابايتی اجرا  2.2به صورت محلی در فضای  EPIC در مقابل،. گيگابايت فضای ديسک نياز دارد منطقی است 380کامل به 

هنگامی که به يک نود خارجی متصل شويد، امکان به خطر افتادن . کند تر می شود و امکان اجرای نودها را برای مردم آسان می
به  EPICکاربران . در اصل، کاربر بايد برای نشان دادن صادقانه وضعيت فعلی شبکه به نود اعتماد کند -اطالعات وجود دارد 

  .صورت محلی تمام تراکنش ها را تاييد می کنند و مجبور نيستند به شخص ثالث اعتماد کنند

  فيلتر در سطح استخر
تصميم نمی گيرند آدرس آنها را در ليست سياه قرار  Chainalysisفرستندگان بيت کوين بايد اعتماد کنند که شرکت هايی مانند 

، تراکنش را در يک که مدل کسب و کار آنها سانسور و فيلتر کردن تراکنش ها استتخرهای استخراج دهند، زيرا در اين صورت اس
  .رس تراکنش ها را ببيننداين مشکل را ندارد زيرا ماينرها نمی توانند جزئيات آد EPIC. بالک شامل نمی کنند

  سکه های آلوده
 

ن را می پذيرند، بايد به مشتری خود اعتماد کنند، زيرا امکان آلوده شدن سکه ، کسانی که پرداخت از طريق آBTCدريافت کنندگان 
گيرنده . اين نياز به اعتماد را از بين می برد، زيرا داشتن سکه های آلوده در اپيک کش غيرممکن است EPIC. ها هميشه وجود دارد

هنگامی . که های آلوده احتمالی آينده نيز بايد مراقب باشندها نه تنها در مورد سکه های آلوده شناخته شده، بلکه همچنين در مورد س
توسط وزارت دادگستری متهم شد، يک شبه هرگونه وجوهی که از آنجا می آمد به عنوان وجه مشکوک دستچين می  BitMEXکه 
کاربران . را تعطيل کرد »های احتماالً مرتبط با فعاليت روسی حساب«های روسی را تعطيل کرد، بلکه  بيس نه تنها حساب کوين. شد

EPIC سياسی ندارند   نيازی به اين تمايزات. 
گرد و "بايد به کسانی که آدرس کليد عمومی خود را با آنها به اشتراک می گذارند اعتماد کنند، زيرا مشکل حمالت  BTCکاربران 

به تاخير انداختن حرکت آن به آن آدرس وجود دارد که در آن مقدار کمی سکه آلوده برای آلوده کردن يک هدف و " غبار آلوده
  .ميفرستند

  تنظيمات بدون نياز به اعتماد
 EPICکه نياز به راه اندازی تنظيمات قابل اعتماد دارند، راه اندازی  Piratechainو  Zcashبر خالف رويکردهای قبلی مانند 

  .نيازی به تنظيمات دارای اعتماد ندارد

  فراگير بودن
  کشور 112استخراج در 

  کاربرد
Explorer.epicmine.org:    

  1,341,156شماره يا ارتفاع بالک چين 
  ثانيه 61.5ميانگين زمان بلوک 

  118,799تعداد تراکنش ها 
  EPIC 0.0063کارمزد تخمينی 

  کاربرد يا فايده



Bitcoin Core يک  .استBTC 

<$.01

 دقيقه

 ثانيه/ تراکنش

 ثانيه/ تراکنش 6400

Bitcoin Coreی آشنايی را دنبال کرده است که الهام گرفته از مسير پرواز
  .ارزش دارد BTC 129در حال حاضر  2020در مارس  

 

 

 

$2  - $81 <$.01 

دقيقه 1 دقيقه 10

 بله خير

تراکنش 17 ثانيه/ تراکنش 4.6 

6400 ثانيه/ تراکنش 4.6

  ذخيره ارزش
مسير پرواز EPICاز زمان آغاز به کار، 

 EPICسرمايه گذاری شده در 

 

 وسيله مبادله

 هزينه

 سرعت

 تعويض پذيری

L1  2022توان عملياتی   

L1  2028توان عملياتی 



  پشتيبانی نرم افزار استخراج ارز
 HiveOS 
 SRBMiner 
 TT-Miner 
 XMRig 

 معامله
EPIC های معامله و سودبردن از اختالف قيمت  گران فرصت به معاملهarbitrage   را در دو شبکهDex صرافی غيرمتمرکز ،

  ViteXو  Stellar: دهد ارائه می

Bitmart بيت مارت  
  .در آن آغاز شد EPIC/USDTادغام خود برای معامله اپيک را کامل کرد و معامله  Bitmart، 2022مارس  21از 

Stellar صرافی استالر  
 

 

ViteX يا وايت اکس 
 



 

 
 
 

 

 

 

 دکس اتوميکس يا صرافی غيرمتمرکز اتمی*يا ای

    بدون کارمزد، حفظ حريم خصوصی
  مبادله اتمی غير کاستدی يا غير حضانت

  يرمتمرکز با قابليت دانلود

ZEC *   فقطLelantus  &z-z *  
  * MW-EB  فقط

 P2Pمستقيم، غير کاستدی، مبادله اتمی زنجيره ای 

 

E*DEX Atomix يا ای
  در حال توسعه

بدون کارمزد، حفظ حريم خصوصی
مبادله اتمی غير کاستدی يا غير حضانت

يرمتمرکز با قابليت دانلوددکس يا صرافی غ

E4     BTC       
E5     XMR     FIRO*    ZEC
E6     GRIN    LTC*         فقط
E7     CCX     ZANO  
E8     ARRR     HUSH  

مستقيم، غير کاستدی، مبادله اتمی زنجيره ای 

 کيف پول



  اتصال به نودهای محلی و نيز از راه دور
  بدون نياز به باز کردن پورت های مودم

 

 موجود برای لينوکس، مک و ويندوز

Connect to Local  &Remote Nodes اتصال به نودهای محلی و نيز از راه دور
No Need to Open Router Ports بدون نياز به باز کردن پورت های مودم

  ارسال کند Torمی تواند تراکنش ها را از طريق 

    GUIدسکتاپ 

 
موجود برای لينوکس، مک و ويندوز

  ويژگی های جديد
 Connect to Local
 No Need to Open Router Ports
  می تواند تراکنش ها را از طريق



 

   

 

      

 کيف پول موبايل

 

 تاريخچه نسخه
E3  2022مارس  
E2 2020  سال  
E1  2019سپتامبر  


