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ფლორიდა

დიზაინის მიზნები - ბიტკოინის DNA- ს ერთგული დარჩენა

რეზიუმე

ხელმისაწვდომობა

ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა

აუდიტორულობა

გადახდის მტკიცებულება

ცენზურის წინააღმდეგობა

ცენტრალიზაციის წინააღმდეგობა
მეტა-DAO მმართველობის სტრუქტურა

მინიმალური ფორმალური იერარქია

კორპორაცია არ არის

არ არის ასამინი

კონფისკაციის წინააღმდეგობა
მისამართის გარეშე დიზაინი

კონფიდენციალური ტრანზაქციები

განკუთვნილია თვითპატიმრობისთვის

Dandelion++

დეცენტრალიზაცია



სრული კვანძები

აუზის კონცენტრაცია

აუზის დონის დეცენტრალიზაციის მომავალი ძალისხმევა

დეველოპერი კეთილგანწყობა

API
API v3 For Wallet კომუნიკაციისთვის (ახალი)

API გამოყენებადობის გაუმჯობესება

დოკუმენტაციის გაძლიერება

გამოყენების სიმარტივე
გაუქმების ტრანზაქციები

პორტები

გარიგების პარამეტრები

Tor
Epicbox 
მომხმარებლის ინტერფეისი

კონსოლი და ფაილის გამომავალი

TUI: ტერმინალის მომხმარებლის ინტერფეისი

ეკონომიკური უსაფრთხოება
კონკურენტული ხარჯების სტრუქტურა

გახსენით მიწოდების ჯაჭვი

პოლიფაზური სამუშაოს დადასტურების მრავალ ალგორითმის მოპოვება თავიდან 

აიცილებს ASIC გადასახადს

თვითდაფინანსების ხაზინა

მოქნილობა

მომავლის მტკიცებულება
დამატებითი პროგრამები

პოლიფაზური მტკიცებულება-მუშაობის

Sneak Peek: ECK კანარის ქსელი

კვანტური მზად

მაღალი გარანტია
ავტომატური ტესტირება

ბრძოლა-ტესტირებული

სიმწიფე

Rust



ტექნიკური ვალი

გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და სტაბილურობა

კონფლიქტების მოგვარება

ოპტიმიზაცია

თანატოლები: MPSC არხი და საწყისი ხელის შერყევის შეტყობინებები
სერვერი-საფულე კომუნიკაცია

სტაბილურობის გაძლიერება

სინქრონიზაცია

Windows თავსებადობა

მოვლა

Immutability

ნეიტრალიტეტი

გახსნილობა

უსასურო

აუზები
ამერიკა

EMEA
აზია-წყნარი ოკეანის

მარეგულირებელი თავსებადობა
კონკურენციის აქტი

ჰოუის ტესტი

ინფრასტრუქტურის კანონპროექტი / ბროკერის განმარტება

სტაბილური აქტი

მდგრადობა

მასშტაბურობა

სიმცირე

სიჩქარე

უფრო სწრაფი სათაურის სინქრონიზაცია

ზედამხედველობის წინააღმდეგობა

Dandelion++
I2P & Tor



I2P
Tor

მდგრადობა

გამტარუნარიანობა

ნდობის მინიმიზაცია

საყოველთაო

გამოყენება

კომუნალური
ღირებულების მაღაზია

გაცვლის საშუალო

სამთო პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა

ვაჭრობა

საფულე

დესკტოპის  GUI

ვერსიის ისტორია

ძირითადი მახასიათებლები

გაუმჯობესებული შესრულება
სირთულის რეგულირების ოპტიმიზაცია

კონფიდენციალურობა

Tor

საჭიროებები

დღეს Epicenter Labs წარმოგიდგენთ E3- ს, EPIC Blockchain პროტოკოლის მესამე 
განდევნას. გამოშვება მოიცავს ძირითადი მახასიათებლების გაუმჯობესებებს, 
რაც საშუალებას აძლევს dApp მშენებლებს ინოვაცია მოახდინონ ისე, როგორც 
არასდროს.

რეზიუმე
ელექტრონული ფულადი სახსრების წმინდა თანატოლების ვერსია საშუალებას 
იძლევა ონლაინ გადახდები გაიგზავნოს პირდაპირ ერთი პარტიიდან მეორეზე 
ფინანსური ინსტიტუტის გავლის გარეშე. ბიტკოინის სტანდარტული მონეტარული 
პოლიტიკის შემდეგ 21 მილიონი მონეტა ყველაზე გრძელი ჯაჭვის წესთან და 
Proof-Of-Work- თან ერთად, EPIC აუმჯობესებს ორიგინალ დიზაინს და წყვეტს 
ძირითად პრობლემებს, რომლებიც ამჟამად მასობრივ მიღებას იკავებს.



 ბაზის ფენის კონფიდენციალურობა იცავს მომხმარებლებს შურისძიებისგან, 
ხელს უშლის მონეტების დამღლელებას და უზრუნველყოფს ცენზურის, 
ცენტრალიზაციას, კონფისკაციისა და მეთვალყურეობის წინააღმდეგობას. ჩვენ 
შევქმენით პრაქტიკული დეცენტრალიზებული გადახდის სისტემა, რომელიც არის 
უსაფუძვლო, უსასყიდლო, უცვლელი და მაქსიმალურად თავსებადი არსებულ და 
მომავალ რეგულაციებთან.

დიზაინის მიზნები

დარჩით ბიტკოინის DNA- ს
ჩვენი ფასეულობების შენარჩუნება

● ცენზურის წინააღმდეგობა
● ცენტრალიზაციის წინააღმდეგობა
● კონფისკაციის წინააღმდეგობა
● ნეიტრალიტეტის სანდო საფუძველი
● უსასურვობა
● მარეგულირებელი თავსებადობა
● ზედამხედველობის წინააღმდეგობა
● ნდობის მინიმიზაცია

ხელმისაწვდომობა
● EPIC სრული კვანძები ცხოვრობენ 100+ ქვეყანაში.

● აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფა (Github | App Store | Play Store) 
ხელმისაწვდომია მთელ მსოფლიოში.

● ტრანზაქციები შეიძლება გაიგზავნოს I2P და Tor- ზე.

● Lean, მსუბუქი, სწრაფი არქიტექტურა კარგად შეეფერება მობილური და 
დაბალი სიმძლავრის მოწყობილობებს.

ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა
EPIC– ში ყველა ტრანზაქცია სრულად კონფიდენციალურია, დაბრმავებული 
თანხებით და მისამართებით. ადრე მიდგომები, როგორიცაა CryptoNote Monero- 
ში, ტოვებს კვალს ბლოკჩეინში, რაც ინდივიდუალურ ოპერაციებს დაუცველს 
ხდის მოგვიანებით დეკანიმიზაციის მიმართ. EPIC ტრანზაქციები გთავაზობთ 
სამომავლო კონფიდენციალურობას, დღეს და ხვალ.

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


კონფიდენციალურობა
BTC– ში, ბლოკჩეინის ღია შემოწმებისთვის ხელმისაწვდომია ყველა 
ტრანზაქციის ძირითადი დეტალები. ადგილმდებარეობა, მისამართი და 
თანხა ყველა გაუთვალისწინებელი და ხილულია ყველა და sundry, 
სამუდამოდ. EPIC ავლენს არც მისამართს და არც თანხას და არც მხარეთა 
გეოგრაფიულ მდებარეობას გარიგებისთვის.

საჯარო აუდიტია და ინდივიდუალური ანონიმურობა

∞ საზოგადოებრივ ლეჯერზე შესაძლებელია იმის დანახვა, რომ გარიგებები მოხდა მათი
კრიპტოგრაფიული ნარჩენების არსებობის წყალობით - ბირთვი - თითოეულ ბლოკში.

∞ თუმცა, მხოლოდ გამგზავნი და მიმღები შეძლებს დაადგინოს ნებისმიერი
დეტალი გარიგების შესახებ, მხოლოდ იმ ფაქტის მიღმა, რომ ეს მოხდა.

∞ გადახდის მტკიცებულება გთავაზობთ ტრანზაქციების მესამე მხარის
აუდიტის შესაძლებლობას.

∞ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ამჯობინებენ თავიანთი ინდივიდუალური
ტრანზაქციების შეუზღუდავ გადაჭარბებულ გადაჭარბებას, იქნება შესაძლებლობა 
გამოიყენონ "შეფუთული EPIC" ჟეტონები, როგორიცაა EONE On Wanchain ან EPIC on Vite / 
Stellar / Binance Smart Chain მესამე მხარის ოპერატორებისგან.

CoinJoin
ისევე, როგორც კვერცხები, 
რომლებიც ოდესღაც scrambled არ 
შეიძლება ინდივიდუალურად 
რეკონსტრუქცია, ყველა EPIC 
ტრანზაქცია აგრეგირებული ერთად 
ავტომატურად თითოეული ბლოკის 
შემდეგ.

Cut-Through
Cut-Through aggregation გამორიცხავს არასაჭირო შუალედურ მონაცემთა 
ელემენტებს, მხოლოდ ასახავს სახელმწიფოს საბოლოო ცვლილებას. თუ ალისა 
აგზავნის ბობს, რომელიც კაროლს უგზავნის, ბლოკჩეინი აღრიცხავს 
სახელმწიფოს წმინდა ცვლილებას: ალისა->კაროლი და ბობის დეტალები არ 
უნდა ინახებოდეს. ეს არა მხოლოდ ზოგავს სივრცეს, არამედ აძლიერებს 
კონფიდენციალურობას.



Dandelion++
Dandelion ++ არის მსუბუქი და პირდაპირი 
ქსელის ფენის გადაწყვეტა ფორმალურად 
გარანტირებული ანონიმურობით. 
ონტარიოში წარმოშობილი გარიგება 
(ღეროვანი ფაზა) საბოლოოდ შეიძლება 
შეეხოს (ფუმფულა ფაზა) კანბერაში. 
Dandelion ++ ხელს უშლის მომხმარებლებს 
განიცადონ ფიზიკური ბიტკოინის 
შეტევები.

I2P
I2P არის ალტერნატიული არხი რეგიონებისთვის, სადაც Tor მიუწვდომელია. E2 
წლიდან EPIC ტრანზაქციები ხელმისაწვდომია I2P– ის საშუალებით.

პედერსენის ვალდებულებები
პედერსენის ვალდებულებები არის კრიპტოგრაფიული პრიმიტიული ტიპი, 
რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს აიღოს არჩეული ღირებულება (ან 
არჩეული განცხადება), ხოლო ის სხვებისთვის იმალება, მოგვიანებით ჩადენილი 
ღირებულების გამოვლენის შესაძლებელი უნარით.



პედერსენის ვალდებულების უფრო დეტალური ახსნა-განმარტებისთვის 
იხილეთ აქ.

Schnorr ხელმოწერები
როგორც Taproot- ში, შნორის ხელმოწერები ითვალისწინებს ძირითად 
აგრეგაციას, რაც იწვევს ეფექტურობას გამოთვლით პროცესებში. Bitcoin Core– 
სგან განსხვავებით, შნორს ნაგულისხმევად მიმართავს ყველა ტრანზაქცია და 
არა მხოლოდ ქვეჯგუფი.

ციფრული ხელმოწერების კრიპტოგრაფიული შნორის სქემა შეიქმნა კლაუს-
პეტერ შნორმა და შეცვალა ურთიერთქმედება კრიპტოგრაფიული ჰეშის 
ფუნქციის გამოყენებით. ეს საშუალებას აძლევს კომპლექსურ ოპერაციებს და 
მნიშვნელოვნად გაზარდოს მომხმარებლის კონფიდენციალურობა.

Tor
Tor ქსელი არის უსაფრთხო, დაშიფრული 
პროტოკოლი, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 
კონფიდენციალურობა ინტერნეტში მონაცემებისა 
და კომუნიკაციებისთვის. Onion Routing 
პროექტისთვის მოკლე, სისტემა იყენებს ფენიანი 
კვანძების სერიას IP მისამართების, ონლაინ 
მონაცემებისა და დათვალიერების ისტორიის 
დასამალად.

E3-ს მოაქვს Tor– ზე ტრანზაქციების შესრულების შესაძლებლობა პირდაპირ CLI 
საფულეში, გააუმჯობესოს სათვალთვალო წინააღმდეგობა.

zkPoK
ცოდნის ნულოვანი ცოდნის მტკიცებულების გადამწყვეტი მახასიათებელია ის, 
რომ ორივე მხარემ შეიძლება გადაამოწმოს ინფორმაციის ნაწილის სიმართლე, 
ხოლო დადასტურებული ინფორმაციის შინაარსის უგულებელყოფა დარჩეს.

ძირითადი პრინციპი უბრალოდ აიხსნება: თუ ალისას აქვს საიდუმლო 
ინფორმაცია, მაგალითად, კომბინაცია, რომ გახსნას უსაფრთხო, და ბობმა უნდა 
დაადასტუროს, რომ მას აქვს ეს ინფორმაცია მის გარეშე, თავად ინფორმაციის 
მიღების გარეშე, მაშინ ალისა გახსნის უსაფრთხოებას ბობის კომბინაციის ნახვის 
გარეშე და შემდეგ კვლავ დახურავს მას.



აუდიტორულობა

გადახდის მტკიცებულება
გადახდის მტკიცებულება საშუალებას აძლევს გადამხდელებს მოითხოვონ 
ხელფასები, დაამტკიცონ თანხების მიღება გარიგების პროცესის ფარგლებში. 
შემდეგ გადამხდელებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს "მტკიცებულება" გადახდის 
დავების გადასაჭრელად და დაამტკიცონ, რომ მათ თანხები გაუგზავნეს სწორ 
გადამხდელს.

ცენზურის წინააღმდეგობა
ჭეშმარიტი ნაკამოტო განაწილებული კონსენსუსი: სამუშაოს 100% 
მტკიცებულება, არ არის სპეციალური კვანძები, ყველაზე გრძელი ჯაჭვის წესი

შეუძლია გაგზავნოს გარიგებები ხაზგარეშე ცივი საფულედან ცივ საფულეში 
ფაილის გადაცემის მეთოდის საშუალებით.

რა არის ცენზურის წინააღმდეგობა?

1. თავად ქსელი არ შეიძლება დაიხუროს
2. ქსელში ნებისმიერი ინდივიდუალური მომხმარებლის საქმიანობის 
დახურვა შეუძლებელია

როგორ იცავს EPIC მომხმარებლებს ცენზურისგან - შედარება Bitcoin Core- სთან

მეურვეობა



EPIC მომხმარებლები ზოგადად საკუთარ 
მონეტებს ადგილობრივად იპატიმებიან

იურიდიული  ჩახლართულები

ბლოკჩეინში მუდმივი კვალი არ დარჩა, გარდა 
კრიპტოგრაფიული ნარჩენებისა, რომელიც არ 
ავლენს ინფორმაციას ტრანზაქციების ან 
მათთვის მხარეთა შესახებ.

ეს სრულიად არასაჭიროა EPIC- ში, რადგან 
ყველა მონეტა არის მხიარული და 
ურთიერთშემცვლელი.

ქსელი

ტრანზაქციების ხელმოწერა შესაძლებელია 
ხაზგარეშე რეჟიმში

EPIC მომხმარებლების შეზღუდვა 
შეუძლებელია მათი ადგილმდებარეობის 
საფუძველზე, რადგან მათ შეუძლიათ 
გაგზავნონ გარიგებები Tor & I2P– ზე და

Off Chain შურისძიება

EPIC იცავს მომხმარებლებს ამისგან, 
რადგან გარიგების მისამართები და 
თანხები უხილავია გარე მხარისთვის.

Pool

Custodian BTC მომხმარებლები ძირითადად 
ირჩევენ მესამე პირებს თავიანთი აქტივების 
მეურვეობის საშუალებას. თუ რამე მოხდება 
მეურვეზე, აქტივები შეიძლება 
კომპრომეტირებული იყოს.

ყოფილი პოსტ-ფაქტო - რეტროაქტიულად 
გამოყენებული ცვალებადი კანონები იყენებენ 
ბლოკჩეინის მონაცემებს ყოფილი იურიდიული 
საქმიანობის კრიმინალიზაციისთვის. დღეს 
განხორციელებული ქმედებები შეიძლება 
ათწლეულების შემდეგ დაბრუნდეს.

UTXO სარჩელი - ინდივიდუალური 
მისამართები შეიძლება დასახელდეს 
იურიდიულ ქმედებებში, რაც ვაიომინგზე 
დაფუძნებულ ინდუსტრიას წარმოშობს, რათა 
შეეცადოს ამისგან დაცვა "გამრეცხი 
პერიოდით".

ინტერნეტთან ინტერნეტთან წვდომა საჭიროა 
გარიგების გასაფორმებლად

Bitcoin Core ტრაფიკის დაბლოკვა 
შესაძლებელია & გეოფენცია.

საბანკო ანგარიშის ჩამორთმევა - 
კანადელებმა, რომლებმაც BTC– ს გამოყენებით 
სატვირთო მანქანებს გადასცეს, დაკარგეს 
წვდომა საბანკო ანგარიშებზე.



ეს შეუძლებელია EPIC- ში

დასაკავებული მონეტები

სანქციები
OFAC SDN სია მოიცავს კონკრეტულ 
მისამართებს. ყველას, ვინც ამ 
მისამართებთან ერთად გადადის, 
ექსპოზიციის წინაშე დგას.

EPIC– ს არ აქვს მისამართები. ყველა 
ტრანზაქცია პირდაპირ საფულე-საფულეა.

მიქსერის საფულეები
Binance ბლოკავს ტრანზაქციებს მიქსერის 
საფულეებზე, როგორიცაა სამურაი და ვასაბი. 
TradeOgre– ის მომხმარებლები აღმოაჩენენ, 
რომ მათი BTC დეპოზიტები უარყოფილია 
ცენტრალიზებულ ბირჟებზე, როგორიცაა 
Bitbuy.

ყველა EPIC მონეტა არის fungible, 
აღმოფხვრის ფენომენი tainted მონეტები მისი 
წყარო.

ცენტრალიზაციის წინააღმდეგობა

მეტა-DAO მმართველობის სტრუქტურა
DAO მმართველობა აშკარად უკეთესია, ვიდრე კორპორატიული მმართველობა 
ბლოკჩეინზე დაფუძნებული ქსელებისთვის. თავად DAOs შეიძლება გახდეს 
პოლიტიზების სადავო წერტილები, განსაკუთრებით იქ, სადაც ფული 
შეშფოთებულია, (ან თუნდაც თავს დაესხმება ვექტორებს), რის გამოც ჩვენ 
შევქმენით ECR, როგორც მეტა-DAO ან "DAO of DAO".

BTC სამთო აუზებს შეუძლიათ გაფილტრონ 
ტრანზაქციები მისამართის საფუძველზე.

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


ასობით კონტრიბუტორი * ასობით ჩატის ჯგუფი = განაწილებული ძალა. Grassroots 
ინიციატივები ორგანულად ჩნდება, რის შედეგადაც ადაპტური ფიჭური 
სტრუქტურაა.

მინიმალური ფორმალური იერარქია
ცენტრალიზაციის წინააღმდეგობა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ ფრაზა, ეს 
ცხოვრების წესია.

კორპორაცია არ არის
ბლოკჩეინის სტარტაპები ათეულობით ან ასობით ხელფასიანი თანამშრომლით, 
რომლებიც ბუნებრივად ზრუნავენ საკუთარ ინტერესებზე, რაც იწვევს სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან პოტენციურ შეცდომას. EPIC, როგორც სუფთა 
პროტოკოლი, ყველას თანაბარ მდგომარეობაში აყენებს.

არ არის ასამინი
როდესაც ინსაიდერები და ადრეული ვეშაპები დომინირებენ ქსელში, ამან 
შეიძლება გამოიწვიოს მმართველობის პრობლემები, როგორც ეს Ethereum 
hardfork- შია აღწერილი.



კონფისკაციის წინააღმდეგობა

მისამართის გარეშე დიზაინი
კანადაში დონორებმა ცოტა ხნის წინ აღმოაჩინეს, რომ ჯაჭვზე 50 დოლარის 
ღირებულების სათვალთვალო მონეტების გაგზავნამ შეიძლება გამოიწვიოს 
ჯაჭვის შედეგები, როგორიცაა საბანკო ანგარიშების და ფიზიკური აქტივების 
ჩამორთმევაც კი.

კონფიდენციალური ტრანზაქციები
ხმაურიანი მეზობლები და ტირანული რეჟიმები ვერ აკონტროლებენ საფულის 
ბალანსებს საქმიანობისთვის. EPIC კრიპტოვალუტას უსაფრთხოს ხდის 
ყველასთვის გამოსაყენებლად.

Dandelion++
სათვალთვალო მონეტები, როგორიცაა Bitcoin Core, გამოავლენს მათ 
მომხმარებლებს რისკის ქვეშ, გარიგების განხორციელებისას IP მისამართის 
გამოვლენით. Dandelion++ საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს უსაფრთხოდ 
დარჩნენ, არ გაჟონან თავიანთი ადგილმდებარეობა.

განკუთვნილია თვითპატიმრობისთვის
მომხმარებლებმა კორეაში, რომლებსაც მათ მთავრობას სჯეროდათ, რომ 
გადასახადების გადახდას ევალებოდათ, საფულეები დაიწია. EPIC 
მომხმარებლები ზოგადად ინარჩუნებენ საკუთარი გასაღებების მეურვეობას, რაც 
იცავს თვითნებური ჩამორთმევისგან.

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


დეცენტრალიზაცია

სრული კვანძები

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

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


Pool კონცენტრაცია
ერთი შეხედვით, Icemining.ca მოდის ნაქსვარების >51% წილი შეშფოთებულია, თუმცა 
ეს ერთი სტატისტიკა არ მოგვითხრობს მთელ ამბავს:

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) მოითხოვს, რომ თავდამსხმელმა 
მართოს სამივე ალგორითმის 51%.

● 26% ახორციელებს მაინინგს აუზის გარეთ, რაც უზრუნველყოფს დამატებით 
უსაფრთხოებას თავდასხმის შემთხვევაში.

ქსელისთვის, რომელიც მხოლოდ 2 წლისაა, უკვე 4 ორგანულად შექმნილი pools 
გამოწვეულია ბაზრის მოთხოვნით, არაჩვეულებრივია. ჩვენ გვჯერა, რომ 
მილიარდობით სრული კვანძის ხედვის მხარდასაჭერად, რომელთა უმეტესობა 
სამთოა, ჩვენ დაგვჭირდება ათიათასობით pools, რათა თავიდან ავიცილოთ 
ძალიან ცენტრალიზებული. ამ მიზნით, ჩვენ ჩავდეთ მნიშვნელოვანი R&D 
რესურსები 2019 წლიდან ამ საკითხზე, რათა ამოიღონ ძირითადი ჩამოსხმები, 
რომლებიც ამჟამად ხელს უშლის ხალხს ადვილად დაატრიალონ საკუთარი pools.

მომავალი ძალისხმევა Pool დონის დეცენტრალიზაციისთვის

● გააგრძელეთ მეწარმეებისა და მასშტაბური მაღაროელების წახალისება 
საკუთარი pools- ის მუშაობისთვის

● DIY FOSS pool პროგრამული უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომია Github- ზე



● PoW Pools - ის ჰალსტუხი დადგმით და სხვა სახის კვანძებით საერთო
ეპიცენტრის ეკოსისტემაში

დეველოპერი კეთილგანწყობა

API

API v3 საფულისთვის კომუნიკაციისთვის (ახალი)

API გამოყენებადობის გაუმჯობესება

დოკუმენტაციის გაძლიერება
E3 აუმჯობესებს ჩვენს არსებულ დოკუმენტაციის ბიბლიოთეკას, რაც მშენებლებს 
საშუალებას აძლევს უფრო სწრაფად მიაღწიონ ბაზარზე.

გამოყენების სიმარტივე

გაუქმების ტრანზაქციები
საჯარო საკვანძო მისამართისგან განსხვავებით, კრიპტოვალუტებისგან 
განსხვავებით, შეუძლებელია მონეტების დაკარგვა Mimblewimble- ში. შეცდომით 
გაგზავნილი ტრანზაქციები შეიძლება გაუქმდეს, თუ ჯერ არ დასრულებულა.

პორტები
E2- ში საჭირო იყო როუტერის პორტების გახსნა გარიგების გასაგზავნად. E3 
ინტეგრირდება Tor ისე, რომ ეს აღარ არის საჭირო.

სამთო
მნიშვნელოვანი რესურსები განხორციელდა სამთო უფრო ხელმისაწვდომი და 
მარტივი. კონკრეტული მაგალითებია Easy-Miner 2.0 მიერ Blacktygr და 
ავტოკონფიგურაცია Epicmine.org



Tor
Tor 
https . .

EpicPay.me
EpicPay.me 

, . 

.
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TUI: 
# 13 : 
#14   :   
# 15   :      

გარიგების პარამეტრები

Tor
Tor ინტეგრაცია ხელს უწყობს ინტერაქტიულ ოპერაციებს როუტერის პორტების გახსნის გარეშე 
ან https მისამართის გამოვლენაში. შედეგად ანონიმურობა უმჯობესდება.

EpicPay.me
EpicPay.me საშუალებას იძლევა ასინქრონული არაავტორიული შეტყობინებების მართვა 
არაავადაქტიული ტრანზაქციების გადასაჭრელად, თუმცა ცენტრალიზებული გზით. ამ სერვისის 
მომავალი ვერსიები კიდევ უფრო დეცენტრალიზაციას და ინფრასტრუქტურის გამკვრივებას 
გამოიწვევს.

მომხმარებლის ინტერფეისი

კონსოლი და ფაილის გამომავალი

#18 ფაილისა და კონსოლის გამომავალი და გაწმენდა

TUI: ტერმინალის მომხმარებლის ინტერფეისი
# 13 ტერმინალის მომხმარებლის ინტერფეისი: სიების გადახვევა შესაძლებელია
#14 ტერმინალის მომხმარებლის ინტერფეისი: ჟურნალის ხედვის დანერგვა
# 15 ტერმინალის მომხმარებლის ინტერფეისი: ზოგადი გაუმჯობესება სტაბილურობისა და 
გამოყენების შესახებ



ეკონომიკური უსაფრთხოება

კონკურენტული ხარჯების სტრუქტურა
Bitcoin Core ეკოსისტემამ მოითხოვა 10+ მილიარდი აშშ დოლარი კაპიტალური 
ხარჯები ქსელის უწყვეტი უსაფრთხოების მხარდასაჭერად. ეს სრულიად 
არასაჭიროა EPIC- ში, რომელიც უკვე არსებულ სასაქონლო აპარატურაზე 
გადის.

ღია მიწოდების ჯაჭვი

AMD 
შემოსავალი: $15b

არა RandomX
ProgPow

Appleშემოსავალი: 
$365b

არა M1: RandomX & ProgPow

ARM შემოსავალი: 
$2b

არა RandomARM

Bitmain 
შემოსავალი: $2b

დიახ არა

Intel შემოსავალი: 
$79b

დიახ RandomX

MicroBT 
შემოსავალი: $1b

დიახ არა

Nvidia 
შემოსავალი: $24b

არა ProgPow



$82b $483b

პოლიფაზური სამუშაოს დადასტურების მრავალ 
ალგორითმის მოპოვება თავიდან აიცილებს ASIC 
გადასახადს

Bitcoin Core– ის მომხმარებლებმა 1 + მილიარდი დოლარი დახარჯეს სამთო 
გადასახადებზე 2021 წელს.

თვითდაფინანსების ხაზინა

მოქნილობა
შეიძლება გაგრძელდეს დამატებითი გამოყენების შემთხვევების 
მოსათავსებლად. მომავალი ვერსიები მოიცავს მრავალ აქტივების 
შესაძლებლობებს და დამატებით ალგორითმებს.

მრავალ აქტივების
მომავალი ვერსიები საშუალებას მისცემს შექმნას მრავალი ნიშნის ტიპი, 
მხიარული ან არამდუუნარო, ივაჭროს EPIC ჯაჭვზე $EPIC, ჯაჭვის მშობლიურ 
აქტივთან ერთად. ეს საშუალებას აძლევს ალტერნატიულ აქტივებს ვაჭრობა 
Mimblewimble- ის სრული დაცვით.

ეს მიდგომა უზრუნველყოფს ERC20 ნიშნების მსგავს ფუნქციონირებას, ჭკვიანი 
კონტრაქტების ოვერჰედის გარეშე, EPIC- ის მშობლიურ მონეტასთან ერთად. 
Mimblewimble- ის გამოყენებით, ჩვეული ჟეტონების მხარდასაჭერად, ჩვენ 
პირველად ვახანგრძლივებთ ნამდვილ მხიარულებას ჟეტონური სამყაროსთვის.

გამცემებს შეუძლიათ უზრუნველყონ გამჭვირვალობა მიმოქცევაში აქტივების 
საერთო რაოდენობის შესახებ, ხოლო კონკრეტული ტრანზაქციების აბსოლუტური 
კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა. აქტივები შეიძლება გაცვალოს 
უსაფრთხოდ და მხიარულად ჯაჭვზე, რაც საშუალებას მისცემს ფასების 
აღმოჩენას და ბაზრის კლირენსის შენარჩუნებას, ხოლო Mimblewimble 
გარანტიების სრული ნაკრების შენარჩუნება ინდივიდუალური 
ტრანზაქციებისთვის.



საბაჟო ჟეტონების დამატება საშუალებას აძლევს Mimblewimble- ის ძალას 
გამოიყენოს ახალი გამოყენების შემთხვევების საინტერესო სპექტრში. 
ციფრული გადმოტვირთვები, ხშირი მბზინავი მილი, მობილური წუთები, 
პარკირების ბილეთები არის გამოყენების შემთხვევების მაგალითები, 
რომლებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ.

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

ERC20-Style
აქტივების ტიპები
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

გარიგების ფორმატები
E3- ში ტრანზაქციები ინტერაქტიულია და მოითხოვს 3 ნაბიჯს. პროტოკოლის 
მომავალი ვერსიები საშუალებას მისცემს 2-ნაბიჯ და 1-ნაბიჯ ტრანზაქციებს, 
შეამციროს კოორდინაციის მოთხოვნები და გააფართოვოს გამოყენების 
მოქმედი შემთხვევების სპექტრი.

მომავალში, ჩვენ ვცდილობთ უზრუნველვყოთ პირისპირ ტრანზაქციების 
გაზრდილი მხარდაჭერა:

● აუდიო ტრანზაქციები
● Bluetooth გარიგებები
● QR კოდის ტრანზაქციები

სატრანსპორტო ფენა
კოდბაზში მონაცემთა ტრანსპორტის მოდულური შექმნით, მესამე მხარის 
კონტრიბუტორებს შეუძლიათ მარტივად დაამატონ ახალი არხები, დაეხმარონ 
ექსპერიმენტებს და ასევე სწრაფ რეაგირებას ცენზურაზე.



მომავალი დამადასტურებელი

დამატებითი პროგრამები
TPU-სპეციფიკური ალგორითმების ინტეგრაცია გთავაზობთ სამუშაოს 
დამადასტურებელი დასტურის შესაძლებლობას და EPIC- ს მანქანურ სასწავლო 
ძრავად აქცევს.

პოლიფაზური მტკიცებულება-მუშაობის
კომპრომეტირებული ალგორითმები მცირე შეშფოთებაა, რადგან EPIC- ის 
მოდულური დიზაინი საშუალებას იძლევა ფრენის ცხელი სვოპინგის 
ალგორითმები.

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

Sneak Peek: ECK კანარის ქსელი
ECK - Google Docs

კვანტური მზად
2019 წლიდან ჩატარებული კვლევის მცდელობები ადასტურებს, რომ 
სტრუქტურირებული ლატის ალგორითმები თავსებადია.

მაღალი გარანტია

ავტომატური ტესტირება
E3-მა მოგვცა შესაძლებლობა ინვესტიცია ჩადოთ ავტომატიზირებულ ტესტირების 
ინფრასტრუქტურაში, რაც უფრო სწრაფად გააუმჯობესებს მომავალ გამოშვებებს.

ბრძოლა-ტესტირებული
ჩვენი "სისხლდენის პირას" მიდგომის ფარგლებში, ჩვენ ძალიან კომფორტულად 
ვგრძნობთ ამ ცვლილებებს Rust-Mimblewimble ეკოსისტემის დანარჩენი 
ნაწილიდან, რადგან ისინი საკმარისად ფუნქციონალურია სხვა ქსელებში 
წარმოებაში საკმარისი დროისთვის.

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


სიმწიფე
იმპორტირებული კოდი წარმოებაში 12+ თვეა, სხვა პროექტებში ინციდენტის 
გარეშე მიმდინარეობს.

Rust
ჩვენ ავირჩიეთ Rust მისი მეხსიერების უსაფრთხოების თვისებებისთვის, 
რომლებიც ზღუდავს პროგრამისტის შეცდომის ფარგლებს.

ტექნიკური ვალი

გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და სტაბილურობა
შეცდომა  #6 7 8

კონფლიქტების მოგვარება
შეცდომა  #20

ოპტიმიზაცია
# 11 უკეთესი გამომავალი PMMR დამუშავებისა და ჯაჭვის DB ინდექსი

სირთულის რეგულირების ოპტიმიზაცია

თანატოლები: MPSC არხი და საწყისი Handshake 
შეტყობინებები
შეცდომა  #10

სერვერი-საფულე კომუნიკაცია
შეცდომა #22

სტაბილურობის გაძლიერება
შეცდომა  #12

სინქრონიზაცია
შეცდომა  #21

Windows თავსებადობა
შეცდომა  #23



მოვლა
#5 Hardfork (HF2) წარმოგიდგენთ CuckarooM29 PoW ცვლილებებს
#6 ახალი სათაურის ვერსია 7
# 7 უკეთესი სათაურის ვერსიის შეცვლა
#9 ინტეგრირება grin 3.0.0 codebase

უცვლელობა
საზოგადოების წევრის იზლოს კომენტარი:

კრიპტოში ბევრი მართლაც მნიშვნელოვანი იდეოლოგიაა. სიტყვები, როგორიცაა 
თავისუფლება, თავისუფლება, კონფიდენციალურობა, დეცენტრალიზებული, სანდო, 
immutability და მრავალი სხვა ხშირად გამოიყენება whitepapers- ში, საზოგადოების მიერ 
გაზიარებული ფუნდამენტური რწმენის დოკუმენტირების მიზნით. რაც დრო გრძელდება, 
ეს ფუნდამენტური პრინციპები გამოცდილია და გამძლეობის შეფასება შესაძლებელია.  
მონეტა, რომელიც იწყება, როგორც სამუშაოს მტკიცებულება, რომელიც არის ნაღმები 
საყოველთაო და დეცენტრალიზებული CPU და GPU კომპონენტებით, მიმართავს ASIC– 
ების ცენტრალიზებულ ჩლიქს. სამუშაოს დეცენტრალიზებული მტკიცებულება იძლევა 
ფსონის ცენტრალიზებულ მტკიცებულებას. არსებობს აშკარა ვაჭრობა. გილოცავთ 
ქსელის უზრუნველყოფას. მაგრამ რა ფასად? დეცენტრალიზაციის რწმენის საფუძველი 
იყიდება კორპორატიულ ინტერესებზე, ვიდრე სარგებლობს დასაყრდენი ადამიანით, 
როგორც ეს იყო ყველაზე თეთრკანიანთა განზრახვა. რა თქმა უნდა, მონეტა შეიძლება 
კვლავ შედარებით დეცენტრალიზებული იყოს ფიატთან შედარებით, მაგრამ 
ფუნდამენტური ღირებულების სვეტი კომპრომეტირებულია და არსებობს უკეთესი 
ალტერნატივები, რომლებსაც მხარს უჭერენ თემები, რომლებიც ჯერ კიდევ ზრუნავენ. 
რომელი იქნება უფრო სტაბილური გრძელვადიან პერსპექტივაში? მონეტა, რომელიც 
შეესაბამება საერთო საზოგადოების ღირებულებებს ან მონეტას, რომელიც ყიდის 
კორპორატიულ ინდუსტრიას? პასუხი ნათელია. რა ხდის კრიპტოს მნიშვნელოვანს 
პირველ რიგში და ეს არის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობენ ჩვენს თემებში. რა 
კავშირი აქვს ამ ყველაფერს უცვლელობა?

დეცენტრალიზაციისთვის მოცემული მაგალითი შესაბამისია უცვლელობა. მაგალითი 
იპყრობს, თუ როგორ არის საზოგადოების ძირითადი ღირებულებების გადახრა იგივე, რაც 
კომპრომისული უცვლელობა.  იგი იღებს კითხვას, რომელიც ასე აგრესიულად არის 
დასმული: "არის კოდის კანონი?" მარტივი თვალსაზრისით, დიახ, გარდა იმ შემთხვევისა, 
როდესაც ეს ასე არ არის. საზოგადოების ძირითადი ღირებულებები, როგორც ეს 
დოკუმენტირებულია whitepapers- ში, ბევრად უფრო ახლოს არის იმასთან, რაც უნდა იქნას 
განმარტებული, როგორც კანონი. EPIC ღირებულების Overflow ინციდენტი აჩვენებს ჩვენს 
ერთგულებას ფუნდამენტური პრინციპების მიმართ, როდესაც არსებობს კონფლიქტი.



ნეიტრალიტეტი

საზოგადოების მართვა
გამოწვევების წინაშე, მაგალითად, სამთო პროცენტების რეალიზაციისთვის, ან 
როგორ უნდა გავაძლიეროთ ზარალი ღირებულების გადატვირთვის 
ინციდენტიდან, ჩვენ უფრო ძლიერები ვხდებით.

DAO-ს მიერ დაფინანსებული
დეველოპერის ყველა საფასური დარიცხულია Epicenter DAO ხაზინაში და 
არავისთვის მოგების ცენტრი არ არის.

დონის სათამაშო მოედანი
ყველა მონაწილეს ჰქონდა იგივე შესაძლებლობა შეიძინოს მონეტები, იქნება ეს 
სამთო თუ შეძენით ღია ბაზარზე.

არ არის ასამინი
EPIC გამოფენა დაიწყო 2019 წლის 2 სექტემბერს, ნულოვანი გენეზის 
მომარაგებით.

გახსნილობა
EPIC არის 100% GPL V3 ლიცენზირებული.

ყველას შეუძლია წარადგინოს განლაგების მოთხოვნა github– ის საშუალებით.

უსასურო
EPIC არის უსასურვო პროტოკოლი. ყველას შეუძლია სრული კვანძის გაშვება და / 
ან ჩემი.

Pools

ამერიკა
კანადა, მონრეალი Icemining 
USA Epicmine



EMEA
გერმანია 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - რუსეთი/
ჩრდილოეთი
EU
თურქეთი

Icemining

Icemining
Icemining

თურქეთი
ჩინეთი
ჰონგ კონგი
სინგაპური Icemining

მარეგულირებელი თავსებადობა

კონკურენციის აქტი
შემოთავაზებული აქტი წერს: "ფინანსურ მომსახურებაში ინოვაციებმა შეცვალა 
და გააფართოვა ტრანსსასაზღვრო ტრანზაქციების გაფართოებული მეთოდები, 
რომლებიც არ შეიძლებოდა გათვალისწინებულიყო 20 წლის წინ, როდესაც 
FinCEN(ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელი) მიენიჭა სპეციალური 
ზომების უფლებამოსილება". აქტი აღიარებს, რომ ციფრული აქტივები 
გამოიყენება ლეგიტიმური მიზნებისათვის, მაგრამ ამბობს, რომ ეს არის "ასევე 
ცუდი მსახიობებისთვის, როგორიცაა სანქციები, თაღლითები, ფულის გათეთრება 
და ისინი, ვინც გამოსასყიდის შეტევებს სჩადიან".

ქსელები, რომლებიც ცენტრალიზებულ ინფრასტრუქტურას ეყრდნობიან, სულ 
უფრო მეტად ვერ შეძლებენ მომხმარებლების მომსახურებას. EPIC სარგებლობს 
ამ ტენდენციით.

Howey Test
2018 წლის ივნისში, SEC– ის ყოფილმა თავმჯდომარემ, ჯეი კლეიტონმა განმარტა, 
რომ ბიტკოინი არ არის უსაფრთხოება: "კრიპტოვალუტები: ეს არის სუვერენული 
ვალუტის ჩანაცვლება, შეცვალეთ დოლარი, ევრო, იენი ბიტკოინით. ამ ტიპის 
ვალუტა არ არის უსაფრთხოება", - თქვა კლეიტონმა.

EPIC აშკარად შექმნილია Howey Test თავსებადობისთვის, სიტყვასიტყვით 
გაიტანა ჩარტებში Crypto Rating Council სახელმძღვანელო მითითებების 
შესაბამისად.

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


ინფრასტრუქტურის კანონპროექტი / ბროკერის 
განმარტება
შემოთავაზებული კანონმდებლობის თანახმად, გარკვეული ტიპის ბლოკჩეინის 
გამოყენებით ადამიანებს შეიძლება მოეთხოვოთ სალიცენზიო საშუალებების 
მიღება ბროკერის განმარტების შესაბამისად. EPIC მომხმარებლები ამის 
იმუნურია.

სტაბილური აქტი
არ ვრცელდება, რადგან EPIC არ არის სტაბილური და დეცენტრალიზებულია.

მდგრადობა
პოლიფაზური მტკიცებულება-მუშაობის კორექტირება სირთულეს ახდენს ყოველ 
2 საათში ინდივიდუალურად, ალგორითმის მიხედვით, რაც საშუალებას აძლევს 
ქსელს გაუმკლავდეს +1000% და -90% გართულდეს ცვლილებებს მარტივად. ჩვენ 
გავაგრძელებთ ჩვენი ქსელის ჰეტეროგენურობის გაზრდას დროთა 
განმავლობაში და გავზარდოთ მისი სტაბილურობა.

აზრი
აქ მოყვანილი ანალიზის საფუძველზე და შემდგომი მიზეზების გამო, ჩემი პროფესიული 
აზრით, EPIC CASH ("EPIC) არ არის ფასიანი ქაღალდი, როგორც ეს განსაზღვრულია 
შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების შესახებ 1933 წლის კანონით ("აქტი"), არც 
ის აკმაყოფილებს "საინვესტიციო ხელშეკრულების" ფორმირების კრიტერიუმებს SEC v. 
Howey, 328 U.S. 29311946) (შემდგომში "Howey") ან მისი შთამომავლების ანალიზის 
მიხედვით.

ფონი
EPIC blockchain ამჟამად არის Testnet-ში ნულოვანი სამართლიანი გაშვების გენეზისის 
მთავარი ქსელის ბლოკით, რომელიც დაგეგმილია 2019 წლის 13 ივლისს და დაახლოებით. 
EPIC არის კონფიდენციალურობის ძირითადი ჯაჭვი.

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


მასშტაბურობა

შენახვის მოთხოვნები

გამტარუნარიანობა

ბლოკის ზომა MB ბლოკის დრო წამები Tx/ბლოკი Tx/დღე ბლოკები/დღე Tx/s თარიღი

2 50 2000 3.4MM 1728 40 აპრილი-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 აგვისტო-22



8 30 8000 23MM 2880 267 ნოემბერი-22

16 25 16000 55MM 3456 640 ივნისი-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 აგვისტო-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 ივნისი-28

2028 წლის გამტარუნარიანობა: 6.4k tx / s - 2028 წლის ივნისში, EPIC Blockchain 
პროტოკოლი შეძლებს დღეში 500+ მილიონი ტრანზაქციის დამუშავებას, რაც 
ვიზის ამჟამინდელი აქტივობის დონის ექვივალენტურია. ამ მასშტაბით, 
საფასური დარჩება ეფექტური, რადგან ბლოკის სუბსიდია საკმარისია და 
არსებობს უამრავი მოცულობა. ჩვენი შეფასება ის არის, რომ ტრანზაქციების 
უმეტესობა არსებითად უფასო იქნება (ნომინალური ანტი-სპამის ღირებულება) და 
რომ მაღალი პრიორიტეტული გადახდები, რომლებიც სწრაფად უნდა გაიაროს, 
შეიძლება ნახოს პენიები თითოზე.

სიმცირე
ცენტრალიზებული ბირჟების eschewing, ჩვენ თავიდან ავიცილოთ პრობლემა 
ფრაქციული სარეზერვო ორმაგი ხარჯები. არსებობს მხოლოდ 14 მილიონი EPIC, 
ხოლო ეფექტური BTC– ის ნამდვილი რაოდენობა უკვე კარგად აღემატება 21 
მილიონს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ სატოშის 
ორიგინალური დიზაინის მიწოდების მთლიანობა.

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


სიჩქარე

უფრო სწრაფი სათაურის სინქრონიზაცია

მდგრადობა

ნახშირბადის უარყოფითი

ეკონომიკურად დამოუკიდებელი და 
თვითდაფინანსება

ნულოვანი ელექტრონული ნარჩენების კვალი
EPIC დანაღმულია სასაქონლო აპარატურაზე, რომელიც უკვე არსებობს, 
შეძენილია სხვა ძირითადი მიზნისთვის, როგორიცაა ცხრილები (CPU) ან 
სათამაშო (GPU). BTC წარმოქმნის მილიონობით ერთეულს ერთჯერადი 
ერთჯერადი ASIC აპარატურას, რომელიც შედის ჩვენი პლანეტის 
ნაგავსაყრელებში და ამძაფრებს დაბინძურებას.
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ნდობის მინიმიზაცია
ალფა ლეიკი
Whale Alerts - BTC– ის დიდმა მფლობელებმა იციან, რომ გარიგების გაგზავნისას, მათი 
მოძრაობები თვალყურს ადევნებს. ეს "ალფა გაჟონვა" არის ბარიერი პორტფელის 
ოპტიმალური სტრატეგიის მშენებლობისთვის და მთლიანად მოგვარდება ბაზის ფენის 
კონფიდენციალურობით, როგორც EPIC- ში, რომელსაც არ აქვს Whale Alerts და არ არის 
მდიდარი სია.

ადგილობრივი ვალიდაცია
BTC მომხმარებლები ზოგადად ირჩევენ კვანძის ოპერაციას მესამე მხარისთვის, რაც აზრი 
აქვს იმის გათვალისწინებით, რომ სრული კვანძი მოითხოვს 380 გ დისკის სივრცეს. EPIC, 
პირიქით, ადგილობრივად გადის 2.2 გბ სივრცეში, რაც უფრო ხელმისაწვდომს ხდის ხალხს 
კვანძების გაშვებას.  გარე კვანძთან დაკავშირებისას არსებობს კომპრომეტირებული 
ინფორმაციის შესაძლებლობა - არსებითად, მომხმარებელმა უნდა ენდოს კვანძს, რომ 
ერთგულად წარმოადგენდეს ქსელის დღევანდელ მდგომარეობას. EPIC მომხმარებლები 
ადგილობრივად ადასტურებენ ყველა გარიგებას და არ უნდა ენდონ მესამე მხარეს.

Pool- დონის ფილტრაცია
BTC- ის გამგზავნი უნდა ენდონ, რომ ისეთი კომპანიები, როგორიცაა Chainalysis, არ 
გადაწყვეტენ თავიანთი მისამართის შავ სიაში დანიშნვას, რადგან შემდეგ სამთო Pools, 
რომელთა ბიზნეს მოდელია ცენზურა და გაფილტრვის გარიგებები, არ მოიცავს გარიგებას 
ბლოკში. EPIC- ს არ აქვს ეს პრობლემა, რადგან მაღაროელებს არ შეუძლიათ ნახონ 
ტრანზაქციების დეტალები.

დასაკავებული მონეტები
BTC- ის მიმღებებმა, მათ, ვინც მასში იღებენ გადახდას, უნდა ენდონ თავიანთ 
მომხმარებელს, რადგან დამღლეელი მონეტების შესაძლებლობა ყოველთვის არსებობს. 
EPIC ამ ნდობას შორდება, რადგან დამღლელი მონეტები შეუძლებელია. მიმღებები უნდა 
იყვნენ დაცული არა მხოლოდ ცნობილი მონეტების შესახებ, არამედ პოტენციურად 
მომავალი შეკავებული მონეტების შესახებ. როდესაც BitMEX- ს ბრალი წაუყენეს იუსტიციის 
დეპარტამენტმა, ღამით იქიდან ჩამოსული ნებისმიერი თანხა ეჭვმიტანილი იყო. Coinbase- 
მა უბრალოდ არ დახურა რუსული ანგარიშები, მან დახურა "ანგარიშები, რომლებიც 
პოტენციურად დაკავშირებულია რუსულ საქმიანობასთან". EPIC მომხმარებლებს არ 
სჭირდებათ საკუთარი თავის შეშფოთება ამ პოლიტიკურ განსხვავებებზე.

BTC– ის მომხმარებლებმა უნდა ენდონ მათ, ვისთანაც ისინი იზიარებენ თავიანთ 
საზოგადოებრივ საკვანძო მისამართს, იმის გამო, რომ პრობლემა "დამღლელი მტვერი" 
თავდასხმების პრობლემაა, სადაც მცირე რაოდენობით შეღებილი მონეტა განლაგებულია 
სამიზნეების დაბინდვისა და მისი მოძრაობის გადადების მიზნით.

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


უსულო დაყენება
ადრინდელი მიდგომებისგან განსხვავებით, როგორიცაა Zcash და Piratechain, 
რომლებიც საჭიროებენ სანდო დაყენებას, EPIC დაყენება არ მოითხოვს 
ნდობას.

Ubiquity
სამთო 112 ქვეყანაში

გამოყენება
Explorer.epicmine.org:
ბლოკჩეინის სიმაღლე 1,341,156
საშუალო ბლოკის დრო 61.5 წმ
ტრანზაქციები 118,799
სავარაუდო საფასური 0.0063 EPIC

კომუნალური

ღირებულების მაღაზია
დაარსების დღიდან, EPIC მიჰყვება ნაცნობი ფრენის გზას, რომელსაც 
განიცდის მისი შთაგონება, Bitcoin Core. 2020 წლის მარტში EPIC– ში ჩადებული 
ერთი BTC ამჟამად 129 BTC ღირს.

https://explorer.epicmine.org/


გაცვლის საშუალო

ღირებულება $2 - $81 <$.01

სიჩქარე 10 წუთი 1 წუთი

Fungibility არა დიახ

L1 გამტარუნარიანობა 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



სამთო პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

ვაჭრობა
EPIC გთავაზობთ მოვაჭრეებს თვითნებური შესაძლებლობები ორ Dex ქსელში: 
Stellar და ViteX

Bitmart
2022 წლის 21 მარტის მდგომარეობით, Bitmart ასრულებს ინტეგრაციას და 
დაიწყებს ვაჭრობას EPIC/USDT– ში.

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
განვითარებაში
არა-Fee, კონფიდენციალურობის 
შენარჩუნება
არა-საპატიმრო Atomic Swap
გადმოწერილი დესკტოპის დექსი

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

პირდაპირი, არა-მეურვე, P2P Chain-Chain Atomic Swap



საფულე

დესკტოპის GUI

ხელმისაწვდომია Linux, Mac, & Windows- ისთვის



ახალი მახასიათებლები
● დაკავშირება ადგილობრივ და დისტანციურ კვანძებთან
● როუტერის პორტების გახსნა არ არის საჭირო
● შეუძლია გაგზავნოს გარიგებები Tor- ზე

მობილური



ვერსიის ისტორია
E3 მარტი-2022
E2 2020
E1 სექტემბერი-2019




