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Mga Pangangailangan

Ngayon Epicenter Labs ipinakilala E3, ang ikatlong iteration ng EPIC Blockchain Protocol. 
Kasama sa release ang mahahalagang pagpapahusay na nagbibigay-kakayahan sa mga 
tagapagtayo ng DApps na magpabago ng tulad ng dati.

Abstract
Ang isang dalisay na peer-to-peer version ng electronic cash ay nagbibigay-daan sa mga 
online na pagbabayad na direktang ipadadala mula sa isang partido sa ibang partido nang 
hindi dumaraan sa institusyong pinansyal. Kasunod ng patakaran ng Bitcoin Standard 
patakaran ng 21 milyong barya kasama ang pinakamahabang tuntunin at Patunay-Of-
Work, EPIC ay nagpapabuti sa orihinal na disenyo at malutas ang mga susi ng mga 
problema kasalukuyang may hawak na mass pag-aampon. 



Base layer kumpidensyal na pinoprotektahan ang mga gumagamit mula sa retaliant, 
pinipigilan ang mga barya mula sa pagiging natatamo, at nagbibigay ng pagtutol sa 
sensorship, sentralisasyon, kumpiskasyon at pagmamatyag. Lumikha kami ng praktikal na 
sistema ng pagbabayad na walang tiwala, walang pahintulot, hindi mababago, at maximum 
na tugma sa umiiral at hinaharap regulasyon.

Mga Mithiin Sa Disenyo

Pananatiling Tapat sa DNA ng Bitcoin
Pangangalaga sa Ating mga Pinahahalagahan

● Pagtutol ng Censorship
● Sentralisasyon Pagtutol
● Pagtutol sa Kumpiskasyon
● Kamangha-manghang Batayan ng Neutrality
● Pahintulot
● Regulasyon Pagkakatugma
● Pagtutol sa Pagmamatyag
● Tiwala Minimization

Accessibility
● EPIC buong nodes nakatira sa 100+ bansa.
● Kinakailangang software (Github | App Store | Play Store) ay makukuha sa 

buong mundo.
● Transaksyon ay maaaring ipadala sa paglipas ng I2P & tor.
● Lean, ilaw, mabilis na arkitektura mahusay na angkop sa mobile & 

mababang kapangyarihan aparato.

Pagkapoot & Privacy
Lahat ng mga transaksyon sa EPIC ay ganap na kumpidensyal, na may bulag na halaga at 
address. Mas maaga diskarte tulad ng CryptoNote sa Monero iwanan traces sa blockchain 
na magbigay ng indibidwal na mga transaksyon mahina sa mamaya deanonymization. 
EPIC transaksyon nag-aalok ng hinaharap-patunay privacy, ngayon at bukas.

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


Kumpidensyal
Sa BTC, ang mahahalagang detalye tungkol sa lahat ng transaksyon ay magagamit para sa 
bukas na inspeksyon sa blockchain. Lokasyon, address, at halaga ay lahat ng hindi 
naisakripta at nakikita sa lahat at mabagal, magpakailanman. EPIC ay naghahayag ng hindi 
address o halaga o heograpikal na lokasyon ng mga partido sa isang transaksyon.

Pampublikong Auditability & indibidwal na Hindi Pagkakakilala

∞ Sa pampublikong ledger, ito ay posible upang makita na ang mga transaksyon ay nangyari 
salamat sa pagkakaroon ng kanilang cryptographic residue - ang kernel - sa bawat bloke.

∞ Gayunman, lamang ang nagpadala at tumanggap ay magagawang upang matiyak ang 
anumang mga detalye tungkol sa transaksyon lampas sa ang katunayan na ito ay nangyari.

∞ Pagbabayad Patunay ay nag-aalok ng posibilidad ng pagbibigay-kakayahan ng third party 
auditability ng mga transaksyon.

∞ Para sa mga gumagamit na ginustong pagmamatyag ng kanilang mga indibidwal 
na transaksyon, magkakaroon ng pagpipilian ng paggamit ng "nakabalot EPIC" 
token tulad ng EONE sa Wanchain o EPIC sa Vite / Stellar / Binance Smart Chain 
mula sa third party operator.

CoinJoin
Karamihan sa mga itlog, na kung saan sa 
sandaling ang scrambled ay hindi 
maaaring indibidwal na muling itinayo, 
lahat ng EPIC transaksyon ay 
awtomatikong pinagsama-sama 
pagkatapos ng bawat block.

Cut-Through
Cut-Through pamamagitan ng agregasyon tinatanggal hindi kinakailangan intermediate 
elemento, lamang sumasalamin sa huling pagbabago sa estado. Kung nagpapadala si Alice 
sa Bob na nagpapadala kay Carol, ang blockchain record ang net pagbabago sa estado: 
Alice->Carol, at mga detalye ni Bob. Ito ay hindi lamang nagse-save ng espasyo kundi pati 
na rin pinahusay ang privacy.



Dandelion++

Dandelion++ ay isang magaan at tuwid na 
network layer solusyon na may pormal na 
garantisadong hindi pagkakakilanlan. Ang 
transaksyon na nagmumula sa Ontario (stem 
phase) ay maaaring sa wakas hawakan down 
(fluff phase) sa Canberra. Dandelion++ 
pinipigilan ang mga gumagamit mula sa 
nakakaranas ng pisikal na bitcoin atake.

I2P
I2P ay isang alternatibong channel para sa mga rehiyon kung saan Ang Tor ay hindi maa-
access. Dahil E2, EPIC transaksyon ay magagamit sa pamamagitan ng I2P.

Pedersen Commitments
Pedersen commitments ay isang uri ng cryptographic primitive na nagbibigay-daan sa 
isang gumagamit na mangakong mangako sa isang napiling halaga (o napiling pahayag) 
habang tinutupad itong nakatago sa iba, na may kakayahang ihayag ang nakatuon na 
halaga kalaunan.



Para sa mas detalyadong paliwanag tungkol sa Pangako ng Pedersen, tingnan dito.

Mga Lagda sa Schnorr
Tulad ng sa Taproot, ang mga lagda ng Schnorr ay nagbibigay ng para sa mahahalagang 
agregasyon, na nagmamaneho ng mga kahusayan sa mga proseso ng kompanya. Hindi 
tulad ng Bitcoin Core, Schnorr ay inilathala sa lahat ng mga transaksyon sa pamamagitan 
ng default, hindi lamang ng isang subset.

Ang cryptographic Schnorrch scheme para sa mga digital lagda ay dinisenyo ni Claus-
Peter Schnorr at pinapalitan ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paggamit ng 
cryptographic hash function. Ito ay nagbibigay-daan sa kumplikadong mga transaksyon 
at makabuluhang dagdagan ang privacy ng gumagamit.

Tor
Ang Tor network ay isang ligtas at naka-encrypt na 
protocol na maaaring masiguro ang privacy para sa 
data at komunikasyon sa web. Maikling para sa 
proyekto ng Onion Routing project, ang sistema ay 
gumagamit ng isang serye ng mga layered node 
upang itago ang mga IP address, online data, at pag-
browse ng kasaysayan.

E3 ay naghahatid ng kakayahan upang isagawa ang mga transaksyon sa ibabaw ng Tor 
direkta mula sa loob ng CLI wallet, pagpapabuti ng pagmamatyag pagtutol.

zkPoK
Ang mahalagang tampok ng Zero-Kaalaman patunay ng Kaalaman ay kinapapalooban ng 
parehong mga partido na maaaring matiyak ng dalawang partido ang katotohanan ng 
isang piraso ng impormasyon habang nananatiling walang alam tungkol sa nilalaman ng 
napatunayang impormasyon.

Ang pangunahing prinsipyo ay ipinaliwanag lamang: kung alice ay may ilang mga lihim na 
impormasyon, tulad ng kumbinasyon upang buksan ang isang ligtas na, at Bob ay dapat na 
i-verify na siya ay may impormasyon na ito nang hindi siya nakakakuha ng impormasyon, 
pagkatapos ay buksan ni Alice ang ligtas nang hindi hinahayaang makita ni Bob ang 
kumbinasyon, at pagkatapos ay isasara ito.



Auditability

Mga Patunay sa Pagbabayad
Ang mga Patunay sa pagbabayad ay nagbibigay-kakayahan sa mga nagbabayad na 
humingi ng bayad para mapatunayan ang pagtanggap ng pondo bilang bahagi ng 
proseso ng transaksyon. Pagkatapos ay magagamit ng mga nagbabayad ang mga 
"patunay" na ito para malutas ang mga pagtatalo sa pagbabayad at patunayan na 
nagpadala sila ng pondo sa tamang suweldo.

Pagtutol ng Censorship
Tunay Na Namoto Ipinamamahagi Consensus: 100% patunay ng trabaho, walang 
espesyal na nodes, pinakamahabang tuntunin

Maaaring magpadala ng mga transaksyon offline mula sa malamig na wallet sa malamig 
na wallet sa pamamagitan ng paglilipat ng file.

Ano ang Pagtutol ng Censorship?
1. Ang network mismo ay hindi maaaring i-shut down
2. Anumang aktibidad ng gumagamit ng gumagamit sa network ay hindi maaaring i-
shut down

Paano EPIC ipagtanggol ang mga gumagamit laban sa censorship - isang paghahambing sa 
Bitcoin Core

Pag-iingat



EPIC mga gumagamit karaniwang pag-iingat 
ang kanilang sariling mga barya lokal na

Legal Entanglements

Walang permanenteng traces ay kaliwa sa 
blockchain maliban para sa cryptographic na 
naghahayag ng walang impormasyon tungkol sa 
mga transaksyon o partido sa kanila.

Ito ay ganap na hindi kinakailangan sa EPIC, 
bilang lahat ng mga barya ay fungible at 
interchangeable.

Network

Ang mga transaksyon ay maaaring lagdaan 
offline

EPIC mga gumagamit ay hindi maaaring 
limitahan batay sa kanilang lokasyon dahil 
maaari silang magpadala ng mga transaksyon 
sa paglipas ng Tor & I2P at

Off Chain Paghihiganti

Pinoprotektahan ng EPIC ang mga gumagamit 
mula dito, dahil ang mga transaksyon address at 
halaga ay hindi nakikita sa panlabas na partido.

Pool

Custodian: Ang mga gumagamit ng BTC ay 
karaniwang pinipiling payagan ang mga 
third party na pag-iingat ang kanilang mga 
ari-arian. Kung may mangyayari sa 
tagapangalaga, maaaring kompromiso ang 
mga ari-arian.

Ex Post Facto -: Retroactive-applied batas 
gamitin ng blockchain data upang kriminal 
ang dating mga legal na gawain. Ang mga 
kilos na ginawa ngayon ay maaaring bumalik 
sa sumbrero mamaya.

UTXO Lawsuits -: Ang indibidwal na mga 
address ay maaaring ipangalan sa mga legal na 
aksyon, na nagbibigay ng tumaas sa isang 
industriya ng Wyoming-based industriya upang 
subukang protektahan ito sa isang "banlawan 
panahon".

Kailangan ang Internet Access sa koneksiyon sa 
Internet para mag-sign ng transaksyon

Bitcoin Core trapiko ay maaaring hinarangan & 
geofenced.

Bank Account Seizures -: Canadians na ibinigay 
sa mga trak gamit ang BTC nawala access sa 
kanilang mga bank account.



Ito ay imposible sa EPIC

Natikman Na Barya

Parusa
Kasama sa listahan ng OFAC SDN ang 
partikular na mga address. Sinumang 
transaksyon sa mga address na ito ay 
nahaharap sa pagkalantad.

EPIC ay walang mga address. Lahat ng mga 
transaksyon ay direktang wallet-wallet.

Mixer Wallets
Binance blocks transaksyon sa halo wallets 
tulad ng Samourai at Wasabi. Ang mga 
gumagamit mula sa TradeOgre matuklasan 
ang kanilang mga deposito ng BTC ay 
tinanggihan kapag nagdedeposito sa mga 
sentralisadong exchange tulad ng Bitbuy.

Lahat ng mga EPIC barya ay fungible, pag-aalis 
ng kababalaghan ng mga nakuha barya sa 
pinagmulan nito.

Pagtutol sa Sentralisasyon

Istraktura ng Pamamahala ng Meta-DAO
DAO pamamahala ay malinaw na mas mahusay kaysa sa corporate pamamahala para sa 
blockchain-based network. DAOs kanilang sarili ay maaaring maging nilalaman ng mga 
punto ng politiko, lalo na kung saan ang pera ay nag-aalala, (o kahit na atake vectors) na 
kung saan kami ay dinisenyo ECR bilang isang Meta-DAO o "DAO ng DAOs".

BTC pagmimina pool ay magagawang i-filter 
ang mga transaksyon batay sa address.

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


Daan-daang nag-ambag * daan-daang grupo ng chat = isang ipinamamahagi puwersa. 
Grassots inisyatibo ay lumitaw na organically, na nagreresulta sa isang adaptive cellular 
istraktura.

Minimal Formal Hierarchy
Ang paglaban sa sentralisasyon ay higit pa sa isang catchphraphrase, ito ay paraan ng 
pamumuhay.

Walang Korporasyon
Ang blockchain ay nagsisimula sa dose-dosenang o daan-daang empleyado ng salaried 
empleyado pagkatapos ng kanilang sariling interes, na humahantong sa potensyal na 
misignment kasama ang iba pang mga stakeholders. EPIC, bilang isang dalisay na protocol, 
inilalagay ang lahat sa pantay na footing.

Walang Premine
Kapag ang mga insiders at maagang balyena dominado ng isang network, maaari itong 
humantong sa pamamahala ng mga problema, tulad ng nasaksihan sa Ethereum hard fork.



Pagtutol sa Kumpiskasyon

Walang Address na Disenyo
Natuklasan kamakailan ng mga donor sa Canada na ang pagpapadala ng $50 na halaga ng 
mga barya sa chain ay maaaring humantong sa off-chain kahihinatnan, tulad ng 
pagkakaroon ng mga bank account at kahit pisikal na mga ari-arian seized.

Kumpidensyal na Mga Transaksyon
Hindi masubaybayan ng mga kapitbahay at tirahan ang mga balanse ng wallet para sa 
aktibidad. EPIC gumagawa ng cryptocurrency ligtas na gamitin para sa lahat.

Dandelion++
Surveillance barya tulad ng Bitcoin Core ilantad ang kanilang mga gumagamit sa panganib 
sa pamamagitan ng paghahayag ng IP address habang gumagawa ng transaksyon. 
Dandelion++ ay nagpapahintulot sa mga gumagamit na manatiling ligtas sa pamamagitan 
ng hindi pagkuha ng kanilang lokasyon.

Dinisenyo para sa Pag-iingat sa Sarili
Ang mga gumagamit sa Korea na pinaniniwalaan ng kanilang pamahalaan na natagpuan 
ang kanilang wallets drained. EPIC mga gumagamit karaniwang panatilihin ang pag-iingat 
ng kanilang sariling mga key, na pinoprotektahan laban sa arbitraryong pag-aagaw-buhay.

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


Desentralisasyon

Buong Nodes

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

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


Pool Concentration
Sa unang sulyap, ang >51% bahagi ng hashrate darating mula sa Icemining.ca ay ng pag-
aalala, gayunman ang solong estadistikang ito ay hindi nagsasabi sa buong kuwento:

● Polyphasic Patunay-Of-Work (Feijoda Multi-Algo) ay nangangailangan ng isang 
attacker upang kumand 51% ng lahat ng 3 algorithm.

● 26% ay pagmimina sa labas ng isang pool, na nagbibigay ng karagdagang seguridad 
sa kaganapan ng isang atake.

Para sa isang network na lamang 2 taong gulang lamang, na may 4 organically-nilikha pool 
na hinihimok ng merkado demand ay pambihira. Naniniwala kami na upang suportahan 
ang aming pangitain ng bilyun-bilyong nodes, karamihan sa kanila ay pagmimina, 
kailangan natin ng sampu-sampung libong pool upang maiwasang maging masyadong 
sentralisado. Sa layuning ito, kami ay namuhunan ng malaki R D resources dahil 2019 sa 
isyung ito upang alisin sa ilalim ng mga botelenecks na kasalukuyang pumipigil sa mga tao 
mula sa madaling pag-iikot up ang kanilang sariling mga pool.

Hinaharap Pagsisikap Para sa Pool Level Decentralization
● Patuloy na hikayatin ang mga negosyante at malaking scale minero upang 

mapatakbo ang kanilang sariling mga pool

● DIY FOSS pool software na magagamit sa Github



● Tie-in ng PoW pool na may staking at iba pang mga uri ng nodes sa
pangkalahatang ecosystem ng Epicenter ecosystem

Magkaroon ng Pagkakaibigan

API

API v3 para sa wallet komunikasyon (BAGO)

Mga Pagpapahusay sa Pagpapahusay ng API

Pagpapahusay sa Dokumentasyon
E3 ay nagpapabuti sa aming umiiral na aklatan ng mga dokumento, na nagbibigay-
kakayahan sa mga builders upang makakuha ng mas mabilis na merkado.

Kadalinhang Paggamit

Kanselahin ang mga Transaksyon
Hindi tulad ng mga pampublikong key address-based cryptocurrencies, imposibleng 
mawala ang mga barya sa Mimblewimble. Ang mga transaksyong ipinadala sa error ay 
maaaring kanselahin kung hindi pa tapos.

Ports
Sa E2, kinailangang buksan ang mga port ng router para magpadala ng transaksyon. E3 
integrates Tor upang ito ay hindi na kinakailangan.

Pagmimina
Maraming mapagkukunan ay namuhunan sa paggawa ng pagmimina mas madali at mas 
madali. Partikular na mga halimbawa ay Madali-Miner 2.0 sa pamamagitan ng Blacktygr at 
autoconfiguration sa pamamagitan Epicmine.org



Mga Opsiyon sa Transaksyon

Tor
Ang pagsasama-sama ay nagpapadali sa mga interactive transaksyon nang hindi 
nangangailangang magbukas ng mga router port o ilantad ang isang https address. Ang 
hindi pagpapakilala ay nagpapabuti bilang resulta.

EpicPay.me
EpicPay.me ay nagbibigay-daan para sa asynchronous di-interactive na mensahe na 
humahawak upang malutas para sa mga di-interactive na transaksyon, kahit na sa isang 
sentralisadong paraan. Hinaharap na bersyon ng serbisyong ito ay karagdagang 
decentralize at patigasin ang imprastraktura.

Interface ng Gumagamit

Console & File Output
#18 Hatiin ng File at Console output at malinis

TUI: Terminal User Interface
#13 Terminal User Interface: Ang mga listahan ay maaaring naka-scroll
#14 Terminal User Interface: Ipakilala ang view ng Log
#15 Terminal User Interface: Pangkalahatang pagpapabuti sa katatagan at kakayahan



Pang-ekonomiyang Seguridad

Kumpetisyon Gastos Istraktura
Ang Bitcoin Core ecosystem ay nangangailangan ng $10+ bilyon sa kabisera gastusin 
upang suportahan ang patuloy na seguridad ng network. Ito ay ganap na hindi 
kinakailangan sa EPIC, na tumatakbo sa umiiral na kalakal hardware.

Buksan ang Supply Chain

AMD Kita: 
$15b

Hindi RandomX
ProgPow

Apple Kita: 
$365b

Hindi M1: RandomX & ProgPow

ARM Kita: 
$2b

Hindi RandomARM

Bitmain Kita: 
$2b

Oo Hindi

Intel Kita: 
$79b

Oo RandomX

MicroBT 
Kita: $1b

Oo Hindi

Nvidia Kita: 
$24b

Hindi ProgPow



$82b $483b

Polyphasic Patunay-of-Work Multi-Algorithm 
Pagmimina iwasan ang ASIC buwis
Bitcoin Core gumagamit ginugol $1+ bilyon sa pagmimina bayarin sa pagmimina sa 2021.

Kabang-yaman ng Pagpopondo sa Sarili

Kakayahang umangkop
Ay maaaring pinalawig upang mapaunlakan ang karagdagang paggamit ng mga kaso. 
Hinaharap bersyon ay isama ang multi-asset kakayahan at karagdagang algorithm.

Multi-Asset
Hinaharap bersyon ay magpapahintulot para sa paglikha ng maramihang mga uri ng 
token, fungible o non-fungible, upang traded sa EPIC chain kasama ang $EPIC, ang 
katutubong asset. Ito ay nagbibigay-daan sa alternatibong mga ari-arian na traded sa 
buong proteksyon ng Mimblewimble.

Ang diskarteng ito ay nagbibigay ng functionality katulad sa ERC20 token, nang walang 
overhead ng smart kontrata, bukod sa katutubong barya ng EPIC. Gamit ang 
Mimblewimble upang suportahan ang custom token, ipinaaabot namin ang tunay na 
funbility sa token uniberso sa unang pagkakataon.

Ang mga isyu ay maaaring magbigay ng transparency tungkol sa kabuuang bilang ng mga 
ari-arian sa sirkulasyon habang nagbibigay ng ganap na privacy para sa partikular na mga 
transaksyon. Ang mga ari-arian ay maaaring palitan nang maayos at masaya sa kadena, na 
nagpapahintulot sa presyo ng pagtuklas at pamilihan habang pinangangalagaan ang 
buong hanay ng mga Mimblewimble garantiya para sa indibidwal na mga transaksyon.



Ang pagdaragdag ng kaugalian token ay nagbibigay-daan sa kapangyarihan ng 
Mimblewimble na maging kapana-panabik na hanay ng mga bagong paggamit. Digital 
download, madalas flier milya, mobile minuto, parking tiket ay mga halimbawa ng 
paggamit ng mga kaso na maaaring makinabang.

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

ERC20-Style

Mga Uri ng Asset
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

Mga Format ng Transaksyon
Sa E3, ang mga transaksyon ay interactive at nangangailangan ng 3 hakbang. Hinaharap 
bersyon ng protocol ay magpapahintulot para sa 2-hakbang at 1-hakbang na 
transaksyon, pagbabawas ng mga kinakailangan sa koordinasyon at pagpapalawak ng 
hanay ng mga naaangkop na mga kaso.

Sa hinaharap, hinahangad nating magbigay ng dagdag na suporta para sa mga 
transaksyon nang harapan:

● Mga audio transaksyon
● Bluetooth transaksyon
● QR code transaksyon

Transport Layer
Sa pamamagitan ng paggawa ng data transportasyon modular sa codebase, ang mga 
third-party na kontribusyon ay madaling magdagdag ng mga bagong channel, aiding 
eksperimento at din mabilis na tugon sa pagsamba.



Patunay sa Hinaharap

Karagdagang mga Aplikasyon
Pagsasama-sama ng TPU-tiyak na algorithm ay nag-aalok ng posibilidad upang gumawa ng 
patunay ng trabaho kapaki-pakinabang at lumiliko EPIC sa isang machine learning engine.

Polyphasic Proof-of-Work
Kompromiso algorithm ay maliit na pag-aalala dahil ang modular disenyo ng EPIC ay 
nagbibigay-daan para sa hot-swapping algorithm sa lumipad.

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

Sneak silip: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

Paghahanda Para Sa Quantum
Pananaliksik pagsisikap na isinagawa simula noong 2019 kumpirmahin na ang istruktura 
latice algorithm ay tugma.

Mataas na Katiyakan

Awtomatikong Pagsubok
E3 nagbigay sa amin ng pagkakataon upang mamuhunan sa automated pagsubok 
imprastraktura na mapabuti ang aming kakayahan upang itulak ang mga hinaharap release 
mas mabilis.

Labanan-Sinubukan
Bilang bahagi ng aming "nangungunang gilid" diskarte, pakiramdam namin ay komportable 
kaming hilahin sa mga pagbabagong ito mula sa loob ng natitirang bahagi ng Rust-
Mimblewimble ecosystem, dahil sila ay functional sa produksyon sa iba pang mga network 
para sa sapat na oras.

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


Kahustuhan Ng Sakit
Na-import code ay tumatakbo sa produksyon para sa 12+ buwan nang walang insidente 
sa iba pang mga proyekto.

Kalawang
Pinili namin ang Rust para sa kanyang memory kaligtasan ari-arian, na naglilimita sa 
saklaw para sa programmer error.

Teknikal na Utang

Pinahusay na Seguridad at Katatagan
Bug #6 7 8

Resolusyon ng Hidwaan
Bug #20

Pag-asa sa Mabuti
#11 Mas Mahusay na output PMMR paghawak at Chain DB index

I-optimize ang Kahirapan Adjustment

Mga Kabarkada: MPSC Channel at Paunang Mga Mensaheng 
Handshake
Bug #10

Server-Wallet Komunikasyon
Bug#22

Katatagan Pagpapahusay
Bug #12

Pagsingkronisa
Bug #21

Pagiging Tumutugma ng Windows
Bug #23



Pagpapanatiling Mail
#5 Ang Hardfork (HF2) ay nagpapakilala ng mga pagbabago sa Cuckaroom29 PoW
#6 Bagong Header Version 7
#7 Mas Mahusay na Header Version Lumipat
#9 Isama ang grin 3.0.0 codebase

Kawalang-Katiyakan
Komentaryo ng miyembro ng komunidad Izlo:

Sa crypto mayroong maraming mga talagang mahalagang ideolohiya. Ang mga salitang 
tulad ng kalayaan, kalayaan, privacy, desentralisado, walang tiwala, kawalang-pag-asa, at 
marami pang iba ay kadalasang ginagamit sa mga whitepaper para idokumento ang mga 
pangunahing paniniwala na ibinahagi ng komunidad. Sa paglipas ng panahon, ang mga 
saligang alituntuning ito ay sinusubukan at mapapatatag.  Ang isang barya na nagsisimula 
off bilang Patunay ng Trabaho sa pamamagitan ng ubiquitous at decentralized CPU at GPU 
bahagi ay lumiliko sa sentralisadong hoding ng ASIC. Ang Desentralisadong Patunay ng 
Pagtatrabaho ay nagbibigay ng paraan sa sentralisadong Patunay ng Stake. May malinaw 
na mga tradeoffs. Binabati kita sa securing ang network. Pero sa anong gastos? Ang 
mismong pundasyon ng paniniwala sa desentralisasyon ay ibinebenta sa corporate interes 
sa halip na makinabang ang taong iyon na nilayon sa karamihan ng mga whitepaper. 
Sigurado, ang barya ay maaari pa ring maging relatibong decentralized kumpara sa fiat 
ngunit isang haligi ng pangunahing halaga ay kompromiso at may mas mahusay na 
alternatibong suportado ng mga komunidad na pa rin pag-aalaga. Alin ang magiging mas 
matatag sa mahabang tumakbo? Ang barya na may hawak na tapat na ibinahagi sa mga 
pinahahalagahan ng komunidad o ang barya na nagbebenta sa corporate industriya? 
Malinaw ang sagot. Ano ang nagpapahalaga sa crypto sa unang lugar at iyan ang mga taong 
nakikibahagi sa ating komunidad. Kaya ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa kawalang-
katiyakan?

Ang halimbawang ibinigay para sa desentralisasyon ay may kaugnayan sa kawalang-
katiyakan. Ang halimbawa ay nakakakuha kung paano ang paglihis mula sa mga 
pangunahing pinahahalagahan ng komunidad ay kapareho ng pagkompromiso ng 
kawalang-katiyakan.  Ito ay makakakuha ng crux ng tanong kaya belligerently, "Code 
batas?" Sa pinakasimpleng mga tuntunin, OO, maliban kung ito ay hindi. Ang mga 
pangunahing pinahahalagahan ng komunidad ayon sa nakadokumento sa mga whitepaper 
ay mas malapit sa dapat ibigay bilang batas. Ang EPIC Value Overflow Insidente ay 
nagpapakita ng ating katapatan sa mga saligang prinsipyo kapag may kaguluhan.



Neutrality

Pinamamahalaan ng Komunidad
Kapag naharap sa mga hamon, tulad ng kung upang mahanap ang mga porsyento ng 
pagmimina, o kung paano makihalubilo ang pagkawala mula sa Value Overflow Insidente, 
kami ay nagiging mas malakas.

DAO-Pinondohan
Lahat ng mga developer bayarin accrue sa Epicenter DAO Treasury at ay hindi isang profit 
center para sa sinuman.

Antas ng Paglalaro patlang
Lahat ng kasangkot ay nagkaroon ng parehong pagkakataon upang makakuha ng barya, 
kung sa pamamagitan ng pagmimina o pagbili sa bukas na merkado.

Walang Premine
EPIC makatarungang inilunsad noong Setyembre 2, 2019 na may isang genesis supply ng 
zero.

Bukas na Kabukasan
EPIC ay 100% GPL V3 lisensyado.
Sinuman ay maaaring magsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng github.

Pahintulot
EPIC ay isang walang pahintulot protocol. Sinuman ay maaaring tumakbo ng isang buong 
node at / o sa akin.

Pools

Americas
Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine



EMEA
Alemanya        51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Russia/Hilaga 
EU
Pabo            Icemining

Icemining
Icemining

Asya-Pacific
Tsina            
Hong Kong 
Singapore Icemining

Regulasyon Pagkakatugma

Mga kakompetensya kumilos
Isinulat ng iminungkahing aksyon, "Ang mga pagbabago sa mga serbisyong pinansyal ay 
nagbago at pinalawak na mga pamamaraan ng cross-hangganan transaksyon na hindi 
maaaring napapansin 20 taon na ang nakararaan nang bigyan ng espesyal na awtoridad 
ang FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) na ibinigay sa espesyal na awtoridad 
nito." Kinikilala ng batas na ang mga digital asset ay ginagamit para sa mga lehitimong 
layunin, ngunit sinasabi na ito ay "isa ring boon para sa masasamang aktor tulad ng mga 
evaders, fraudsters, pera launderers, at mga taong nakagawa ng ransomware atake."

Ang mga network na umasa sa sentralisadong imprastraktura ay lalong hindi 
makapaglingkod sa mga gumagamit ng serbisyo. EPIC ay nakatayo upang makinabang 
mula sa kalakaran na ito.

Paano Paano Pagsubok
Noong Hunyo 2018, ang dating Upuan ng SEC, Jay Clayton, ay nilinaw na ang bitcoin ay 
hindi isang seguridad: "Cryptocurrencies: Ang mga ito ay kapalit para sa mga soberanya 
pera, palitan ang dollar, ang euro, ang yen na may bitcoin. Ang ganitong uri ng pera ay 
hindi isang seguridad," sabi ni Clayton.

EPIC ay malinaw na dinisenyo para sa Howey Test compatibility, scoring literal off ang mga 
tsart ayon sa Crypto Rating Council guidelines.

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


Imprastraktura Bill / Broker Kahulugan
Sa ilalim ng iminungkahing batas, ang mga taong gumagamit ng ilang uri ng blockchains ay 
maaaring kailanganin upang makakuha ng lisensya sa ilalim ng broker kahulugan. EPIC 
mga gumagamit ay immune sa ito.

Matatag na Kumilos
Ay hindi mag-apruba, bilang EPIC ay hindi isang matatag na kuwadra at ay decentralized.

Katatagan
Polyphasic Proof-of-Work ay nag-aayos ng kahirapan tuwing 2 oras sa isang indibidwal na 
batayan, bawat algorithm, na nagbibigay-kakayahan sa network na hawakan +1000% at 
-90% ay nagbabago na may kadalahan. Patuloy nating madaragdagan ang heterogeneity ng 
ating network sa paglipas ng panahon at madaragdagan ang katatagan nito.

Opinyon

Batay sa pagsusuri na itinakda dito, at para sa mga sumusunod na kadahilanan, sa 
aking propesyonal na opinyon, ang EPIC CASH ("EPIC) ay hindi isang seguridad gaya 
ng tinukoy sa ilalim ng United States Securities Act of 1933 (ang "Act"), at hindi 
natutugunan nito ang pamantayan upang bumuo ng isang "kontrata sa 
pamumuhunan" sa ilalim ng pagsusuri ng SEC v. Howey, 328 US 29311946) 
(pagkatapos dito ay "Howey"), o ang mga supling nito.

Background

Ang EPIC blockchain ay kasalukuyang nasa Testnet na may zero premine fair launch 
genesis main net block na naka-iskedyul para sa at tungkol sa Hulyo 13 2019. Ang EPIC 
ay grassroot privacy chain.

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


Kahinaan

Storage Requirements

Mga Kailangan sa Imbakan

Harangan ang 
Laki MB

Humarang ng Oras 
Segundo

Tx/Block Tx/Araw Mga Bloke/
Araw

Tx/s Petsa

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Abril-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Agosto-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Nobyembre-
22

16 25 16000 55MM 3456 640 Hunyo-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Agosto-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Hunyo-28

2028 Sa pamamagitan ng pagputol: 6.4k tx/s - sa Hunyo ng 2028, ang EPIC Blockchain 
Protocol ay magagawang upang iproseso 500+ milyong transaksyon bawat araw, na kung 
saan ay katumbas ng kasalukuyang aktibidad ng Visa. Sa scale na ito, ang bayad ay 
mananatiling cost-effective, dahil ang block subsidy ay sapat na at may sapat na kapasidad. 
Ang aming pagtantiya ay na ang karamihan sa mga transaksyon ay talagang libre (nominal 
anti-spam gastos) at na ang mataas na prayoridad na pagbabayad na dapat makakuha ng 
sa pamamagitan ng mabilis na maaaring makita pennies bawat.

Pagkakakilanlan
Sa pamamagitan ng pag-eschewing centralized exchange, iniwasan namin ang problema ng 
fractional reserve double paggastos. Mayroon lamang 14 na milyong EPIC, samantalang ang 
tunay na bilang ng mga epektibong BTC ay mahusay na rin sa labis ng 21 milyong. Gagawin 
natin ang lahat para mapanatili ang suplay ng orihinal na disenyo ni Satoshi.

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


Bilis

Mas mabilis header Sync

Patuloy na Pagpapanatili

Carbon Negatibong

Pang-ekonomiyang Independiyenteng & Self-
Funding

Zero E-Basura Footprint
EPIC ay mined sa kalakal hardware na umiiral na, pagkakaroon ng binili para sa isa 
pang pangunahing layunin tulad ng spreadsheets (CPU) o paglalaro (GPU). BTC ay 
lumilikha ng milyun-milyong yunit ng disposable solong-function ASIC hardware na 
pumasok sa landfills ng aming planeta at exercerbate polusyon.



Pagpapakababa ng Tiwala

Alpha Leak
Whale Alerts - malaking mayhawak ng BTC malaman na kapag sila magpadala ng isang transaksyon, 
ang kanilang mga kilusan ay subaybayan. Ito "alpha leak" ay isang hadlang sa pagtatayo ng optimal 
portfolio diskarte at ay ganap na malutas sa pamamagitan ng base layer kumpidensyal, tulad ng sa 
EPIC, na kung saan ay walang Whale Alerts at walang Rich List.

Lokal na Pagpapatibay
BTC gumagamit ay karaniwang pinipili upang ilabas ang node operasyon sa isang third party, na 
gumagawa ng kahulugan na ang isang buong node ay nangangailangan ng 380gb ng disk space. 
EPIC, sa pamamagitan ng kaibahan, tumatakbo lokal sa 2.2gb ng espasyo, kaya ito mas accessible 
para sa mga tao na tumakbo nodes.  Kapag kumokonekta sa isang panlabas na node, may 
posibilidad ng kompromisong impormasyon - sa kabuuan, ang gumagamit ay dapat magtiwala sa 
node sa tapat na kumakatawan sa kasalukuyang estado ng network. EPIC mga gumagamit lokal na 
validate ang lahat ng mga transaksyon at hindi kailangang maglagay ng tiwala sa isang third party.

Pool-Level Filtering
Ang mga nagpadala ng BTC ay dapat magtiwala na ang mga kumpanya tulad ng Chainalysis ay hindi 
magpasya upang italaga ang kanilang address bilang blacklisted, dahil pagkatapos ay ang 
pagmimina pool na ang negosyo modelo ay sa censor at filter transaksyon ay hindi isama ang 
transaksyon sa isang block. EPIC ay walang problemang ito dahil ang mga minero ay hindi maaaring 
makita address ang mga detalye ng mga transaksyon.

Tainted Coins
Tumanggap ng BTC, yaong mga tumatanggap ng pagbabayad dito, ay dapat magtiwala sa kanilang 
kustomer, dahil ang posibilidad ng nakapipinsalang barya ay laging nariyan. EPIC ay malayo sa 
pagtitiwalang ito, dahil ang mga nakuha barya ay imposible. Ang mga tumanggap ay kailangang 
bantayan hindi lamang tungkol sa kilalang barya, kundi potensyal din sa hinaharap na nakuha ng 
mga barya. Nang sisingilin ng Justice Department ang BitMEX, magdamag ang anumang pondong 
nagmumula doon. Coinbase ay hindi lamang shutdown down Russian account, ito shutdown down 
"accounts potensyal na naka-link sa Russian aktibidad". EPIC mga gumagamit ay hindi kailangang 
mag-alala sa kanilang sarili sa mga pampulitikang pagkakaiba.

Ang mga gumagamit ng BTC ay dapat magtiwala sa mga taong ibinabahagi nila ang kanilang 
pampublikong key address, dahil sa problema ng "natikman na alikabok" kung saan ang isang maliit 
na halaga ng natikman na barya ay deployed sa polusyon ng isang target at pagkaantala ang kilusan 
nito.

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


Pinagkakatiwalaang Set-ap
Hindi tulad ng mas maaga diskarte tulad ng Zcash at Piratechain na nangangailangan 
ng isang pinagkakatiwalaang setup, EPIC setup ay nangangailangan ng walang tiwala.

Ubiquity
Pagmimina sa 112 bansa

Paggamit
Explorer.epicmine.org:
Blockchain Height 1,341,156
Average na Block Time 61.5 s
Mga Transaksyon 118,799
Tinatayang Fee 0.0063 EPIC

Utility

Tindahan ng Halaga
Dahil sa pagsisimula, sinundan ng EPIC ang pamilyar na landas na naranasan ng 
inspirasyon nito, bitcoin Core. Isang BTC invested sa EPIC noong Marso ng 2020 ay 
kasalukuyang nagkakahalaga ng 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Katamtaman ng Exchange

Gastos $2 - $81 <$.01

Bilis 10 minutes 1 minute

Fungibility Hindi Oo

L1 Hanggang 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Suporta sa Pagmimina Software
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Kalakalan
EPIC ay nag-aalok ng mga negosyante arbitrage pagkakataon sa dalawang Dex network: 
Stellar at ViteX

Bitmart
Hanggang marso 21, 2022 Bitmart kumpletuhin ang kanilang integration at 
magsisimulang nag-aalok ng kalakalan sa 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
Sa Pag-unlad
No-Fee, Privacy-Preserving
Non-Custodial Atomic Swap
Nai-download na Desktop Dex

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

Direktang, Non-Custodial, P2P Chain-Chain Atomic Swap



Wallet

Desktop GUI

Magagamit para sa Linux, Mac, & Windows



Mga Bagong Tampok
● Kumonekta sa Lokal na & Malayuang Nodes
● Hindi Na Kailangang Buksan ang Router Ports
● Maaari Magpadala ng mga Transaksyon sa ibabaw ng Tor

Mobile
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