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Ανάγκες

Σήμερα η Epicenter Labs παρουσιάζει το E3, την τρίτη επανάληψη του Πρωτοκόλλου 
Αλυσίδας Μπλοκ EPIC. Η έκδοση περιλαμβάνει βασικές βελτιώσεις δυνατοτήτων που 
επιτρέπουν στους κατασκευαστές dApp να καινοτομούν όπως ποτέ πριν.

Αφηρημένος
Μια αμιγώς ομότιμη έκδοση ηλεκτρονικών μετρητών επιτρέπει την αποστολή 
ηλεκτρονικών πληρωμών απευθείας από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να περνούν από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ακολουθώντας τη νομισματική πολιτική bitcoin Standard των 
21 εκατομμυρίων νομισμάτων μαζί με τον μεγαλύτερο κανόνα αλυσίδας και το Proof-Of-
Work, το EPIC βελτιώνει τον αρχικό σχεδιασμό και επιλύει βασικά προβλήματα που 
εμποδίζουν τη μαζική υιοθέτηση. 



Η εμπιστευτικότητα του βασικού στρώματος προστατεύει τους χρήστες από αντίποινα, 
αποτρέπει τη αλλοίωση των νομισμάτων και παρέχει αντίσταση στη λογοκρισία, τη 
συγκέντρωση, τη δήμευση και την επιτήρηση. Δημιουργήσαμε ένα πρακτικό 
αποκεντρωμένο σύστημα πληρωμών που είναι αξιόπιστο, χωρίς άδεια, αμετάβλητο και 
απόλυτα συμβατό με τους υπάρχοντες και μελλοντικούς κανονισμούς.

Στόχοι σχεδιασμού

Παραμένοντας πιστοί στο DNA του Bitcoin
Διατηρώντας τις αξίες μας

● Αντίσταση λογοκρισίας
● Αντίσταση συγκέντρωσης
● Αντίσταση δήμευσης
● Αξιόπιστη βάση 

ουδετερότητας
● Χωρίς δικαιώματα
● Κανονιστική συμβατότητα
● Αντίσταση επιτήρησης
● Ελαχιστοποίηση εμπιστοσύνης

Προσβασιμότητα
● Οι πλήρεις κόμβοι EPIC ζουν σε 100+ χώρες.
● Απαραίτητο λογισμικό (Github | | του App Store Play Store) είναι 

διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο.
● Οι συναλλαγές μπορούν να αποστέλλονται μέσω I2P & Tor.
● Άπαχη, ελαφριά, γρήγορη αρχιτεκτονική κατάλληλη για κινητές συσκευές 

και συσκευές χαμηλής ισχύος.

Ανωνυμία και Ιδιωτικότητα
Όλες οι συναλλαγές στην EPIC είναι πλήρως εμπιστευτικές, με τυφλά ποσά και 
διευθύνσεις. Προηγούμενες προσεγγίσεις όπως το CryptoNote στο Monero αφήνουν 
ίχνη στην αλυσίδα μπλοκ που καθιστούν τις μεμονωμένες συναλλαγές ευάλωτες σε 
μεταγενέστερη deanonymization. Οι συναλλαγές EPIC προσφέρουν προστασία 
προσωπικών δεδομένων με μελλοντική προστασία της ιδιωτικής ζωής, σήμερα και 
αύριο.

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


Εμπιστευτικότητα
Στην BTC, βασικές λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις συναλλαγές είναι διαθέσιμες 
για ανοιχτό έλεγχο στην αλυσίδα μπλοκ. Η τοποθεσία, η διεύθυνση και το ποσό 
είναι όλα μη κρυπτογραφημένα και ορατά σε όλους και διάφορα, για πάντα. Η EPIC 
δεν αποκαλύπτει ούτε διεύθυνση ούτε ποσό ούτε γεωγραφική θέση των μερών σε 

μια συναλλαγή.

Δημόσια Ελεγκτικότητα & Ατομική Ανωνυμία
∞ Στο δημόσιο καθολικό, είναι δυνατόν να δούμε ότι οι συναλλαγές έχουν συμβεί χάρη στην 

παρουσία του κρυπτογραφικού υπολείμματος τους - του πυρήνα - σε κάθε μπλοκ.

∞ Ωστόσο, μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι σε θέση να εξακριβώσουν οποιεσδήποτε
λεπτομέρειες σχετικά με τη συναλλαγή πέρα από το γεγονός και μόνο ότι συνέβη.

∞ Τα αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής προσφέρουν τη δυνατότητα να 
καταστεί δυνατή η δυνατότητα ελέγχου των συναλλαγών από τρίτους.

∞ Για τους χρήστες που προτιμούν την απεριόριστη δυνατότητα δυνατότητας ελέγχου των 
επιμέρους συναλλαγών τους, θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης διακριτικών "τυλιγμένου 
EPIC", όπως το EONE στο Wanchain ή το EPIC στο Vite / Stellar / Binance Smart Chain από 
τρίτους φορείς.

CoinJoin
Όπως και με τα αυγά, τα οποία μόλις 
ανακατασκευαστούν μεμονωμένα, όλες οι 
συναλλαγές EPIC συγκεντρώνονται 
αυτόματα μετά από κάθε μπλοκ.

Cut-Through
@Cut-Through συνάθροιση εξαλείφει περιττά ενδιάμεσα στοιχεία δεδομένων, 
αντανακλώντας μόνο την τελική αλλαγή στην κατάσταση. Αν η Άλις στείλει στον Μπομπ 
που στέλνει στην Κάρολ, η αλυσίδα μπλοκ καταγράφει την καθαρή αλλαγή στην πολιτεία: 
η Alice->Carol και τα στοιχεία του Bob δεν χρειάζεται να αποθηκευτούν. Αυτό όχι μόνο 
εξοικονομεί χώρο, αλλά ενισχύει και την ιδιωτικότητα.



Dandelion++

Το Dandelion++ είναι μια ελαφριά και απλή 
λύση επιπέδου δικτύου με επίσημα εγγυημένη 
ανωνυμία. Μια συναλλαγή που προέρχεται 
από το Οντάριο (φάση στελέχους) μπορεί 
τελικά να προσγειωθεί (φάση χνουδιού) στην 
Καμπέρα. Το Dandelion++ εμποδίζει τους 
χρήστες να αντιμετωπίζουν φυσικές επιθέσεις 
Bitcoin.

I2P
Το I2P είναι ένα εναλλακτικό κανάλι για περιοχές όπου το Tor είναι απρόσιτο. Από το E2, 
οι συναλλαγές EPIC είναι διαθέσιμες μέσω του I2P.

Δεσμεύσεις του Πέντερσεν
Οι δεσμεύσεις pedersen είναι ένας τύπος κρυπτογραφικού πρωτόγονου που επιτρέπει 
σε έναν χρήστη να δεσμευτεί σε μια επιλεγμένη τιμή (ή επιλεγμένη δήλωση) διατηρώντας 
την κρυφή σε άλλους, με τη δυνατότητα να αποκαλύψει την δεσμευμένη τιμή αργότερα.



Για περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τη δέσμευση Pedersen, δείτε εδώ.

Schnorr υπογραφές
Όπως και στο Taproot, οι υπογραφές Schnorr προβλέπουν τη συγκέντρωση κλειδιών, η 
οποία οδηγεί στην αποτελεσματικότητα στις υπολογιστικές διαδικασίες. Σε αντίθεση με 
το Bitcoin Core, το Schnorr εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές από προεπιλογή, όχι 
μόνο σε ένα υποσύνολο.

Ο κρυπτογραφικός συνδυασμός Schnorr για ψηφιακές υπογραφές σχεδιάστηκε από τον 
Claus-Peter Schnorr και αντικαθιστά μια αλληλεπίδραση με τη χρήση μιας λειτουργίας 
κρυπτογραφικού καταμετρήματος. Αυτό επιτρέπει σύνθετες συναλλαγές και αυξάνει 
σημαντικά το απόρρητο των χρηστών.

Tor
Το δίκτυο Tor είναι ένα ασφαλές, κρυπτογραφημένο 
πρωτόκολλο που μπορεί να εξασφαλίσει προστασία 
της ιδιωτικής ζωής για δεδομένα και επικοινωνίες 
στο διαδίκτυο. Σύντομη για το έργο δρομολόγησης 
κρεμμύδι, το σύστημα χρησιμοποιεί μια σειρά από 
πολυεπίπεδους κόμβους για να αποκρύψει 
διευθύνσεις IP, ηλεκτρονικά δεδομένα και ιστορικό 
περιήγησης.
Το E3 προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών μέσω Tor απευθείας μέσα από το 
πορτοφόλι CLI, βελτιώνοντας την αντίσταση επιτήρησης.

zkPoK
Το κρίσιμο χαρακτηριστικό της Απόδειξης μηδενικής γνώσης της Γνώσης περιλαμβάνει ότι 
και τα δύο μέρη μπορούν να επαληθεύσουν την ειλικρίνεια μιας πληροφορίας, 
παραμένοντας ανίδεα για το περιεχόμενο των αποδεδειγμένων πληροφοριών.

Η βασική αρχή απλά εξηγείται: αν η Αλίκη έχει κάποιες μυστικές πληροφορίες, όπως ο 
συνδυασμός για να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο, και ο Μπομπ υποτίθεται ότι πρέπει να 
επαληθεύσει ότι έχει αυτές τις πληροφορίες χωρίς να πάρει ο ίδιος τις πληροφορίες, τότε 
η Αλίκη θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο χωρίς να αφήσει τον Μπομπ να δει τον συνδυασμό 
και μετά να τις κλείσει ξανά.



Δυνατότητα ελέγχου

Αποδείξεις πληρωμής
Τα αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής επιτρέπουν στους πληρωτές να απαιτούν από τους 
πληρωτές να αποδεικνύουν την παραλαβή των χρημάτων ως μέρος της διαδικασίας 
συναλλαγής. Οι πληρωτές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 
"αποδείξεις" για να επιλύσουν τις διαφορές πληρωμών και να αποδείξουν ότι έστειλαν 
χρήματα στον σωστό πληρωτή.

Αντίσταση λογοκρισίας
Αληθινή κατανεμημένη συναίνεση Nakamoto: 100% απόδειξη της εργασίας, κανένας 
πρόσθετος κόμβος, μακρύτερος κανόνας αλυσίδων

Μπορεί να στείλει συναλλαγές εκτός σύνδεσης από το κρύο πορτοφόλι στο κρύο 
πορτοφόλι μέσω της μεθόδου μεταφοράς αρχείων.

Τι είναι η Αντίσταση Λογοκρισίας;
1. Το ίδιο το δίκτυο δεν μπορεί να τερματιστεί
2. Δεν είναι δυνατή η διακοπή της δραστηριότητας οποιουδήποτε 
μεμονωμένου χρήστη στο δίκτυο

Πώς η EPIC υπερασπίζεται τους χρήστες κατά της λογοκρισίας - σύγκριση με το Bitcoin Core

Επιμέλεια



Οι θεματοφύλακες χρήστες BTC επιλέγουν 
κυρίως να επιτρέψουν σε τρίτους να 
κηρυττίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αν 
συμβεί κάτι στον φύλακα, τα περιουσιακά 
στοιχεία μπορεί να διακυβευτούν.

Οι χρήστες epic γενικά κηδεμονούν τα 
δικά τους νομίσματα τοπικά

Νομικές εμπλοκές

Ex Post Facto - Οι αναδρομικά εφαρμοσμένους 
μεταβαλλόμενοι νόμοι χρησιμοποιούν δεδομένα 
αλυσίδας μπλοκ για να ποινικοποιήσουν 
προηγούμενες νομικές δραστηριότητες. Οι ενέργειες 
που έγιναν σήμερα μπορούν να επιστρέψουν στο να 
στοιχειώνουν δεκαετίες αργότερα.

Δεν υπάρχουν μόνιμα ίχνη στην αλυσίδα μπλοκ 
εκτός από τα κρυπτογραφικά κατάλοιπα που 
δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις 
συναλλαγές ή τα μέρη σε αυτές.

Αγωγές UTXO - Οι μεμονωμένες διευθύνσεις μπορούν να 
κατονομαστούν σε νομικές ενέργειες, προκαλώντας μια 
βιομηχανία με έδρα το Γουαϊόμινγκ για να 
προσπαθήσουν να προστατεύσουν από αυτό με μια 
"περίοδο ξεπλήματος".

Αυτό είναι εντελώς περιττό στο EPIC, καθώς όλα 
τα νομίσματα είναι ευμετό και εναλλάξιμα.

Δίκτυο

Η πρόσβαση στο Internet σε μια σύνδεση στο 
Internet απαιτείται για την υπογραφή μιας 
συναλλαγής

Οι συναλλαγές μπορούν να υπογραφούν 
χωρίς σύνδεση

Η κυκλοφορία του Bitcoin Core μπορεί 
να μπλοκαριστεί και να διανδυθεί 
γεωγραφικά.

Οι χρήστες EPIC δεν μπορούν να 
περιοριστούν με βάση την τοποθεσία τους, 
επειδή μπορούν να στέλνουν συναλλαγές 
μέσω Tor &I2P και

Αντίποινα εκτός αλυσίδας

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών - Οι 
Καναδοί που δώρισαν σε φορτηγατζήδες 
χρησιμοποιώντας BTC έχασαν την πρόσβαση 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Το EPIC προστατεύει τους χρήστες από αυτό, 
επειδή οι διευθύνσεις συναλλαγών και τα 
ποσά είναι αόρατα σε εξωτερικά μέρη.

Πισίνα



Οι ομάδες εξόρυξης BTC είναι σε θέση να 
φιλτράρουν συναλλαγές με βάση τη διεύθυνση.

Αυτό είναι αδύνατο στο EPIC

Μολυσμένα Νομίσματα

Κυρώσεις
Ο κατάλογος OFAC SDN περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες διευθύνσεις. Όποιος κάνει 
συναλλαγές με αυτές τις διευθύνσεις 
αντιμετωπίζει έκθεση.

Το EPIC δεν έχει διευθύνσεις. Όλες οι 
συναλλαγές είναι απευθείας πορτοφόλι-
πορτοφόλι.

Πορτοφόλια Μίξερ
Η Binance μπλοκάρει συναλλαγές σε πορτοφόλια 
αναμειγνύονται όπως το Samourai και το Wasabi. 
Οι χρήστες από το TradeOgre ανακαλύπτουν ότι 
οι καταθέσεις BTC απορρίπτονται κατά την 
κατάθεση σε κεντρικά χρηματιστήρια όπως το 
Bitbuy.

Όλα τα νομίσματα EPIC είναι ευμετό, 
εξαλείφοντας το φαινόμενο των μολυσμένων 
νομισμάτων στην πηγή του.

Αντίσταση συγκέντρωσης

Δομή διακυβέρνησης Meta-DAO
DAO διακυβέρνηση είναι σαφώς καλύτερη από την εταιρική διακυβέρνηση για τα δίκτυα 
που βασίζονται στην αλυσίδα μπλοκ. Οι ίδιοι οι DAOs μπορούν να γίνουν αμφιλεγόμενα 
σημεία πολιτικοποίησης, ειδικά όσον αφορά τα χρήματα, (ή ακόμη και να επιτεθούν σε 
φορείς) γι 'αυτό έχουμε σχεδιάσει το ECR ως
Μετα-DAO ή "DAO των DAOs".

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


Εκατοντάδες συνεισφέροντες * εκατοντάδες ομάδες συνομιλίας = μια κατανεμημένη 
δύναμη. Οι πρωτοβουλίες βάσης αναδύονται οργανικά, με αποτέλεσμα μια 
προσαρμοστική κυτταρική δομή.

Ελάχιστη τυπική ιεραρχία
Η αντίσταση συγκέντρωσης είναι κάτι περισσότερο από μια ατάκα, είναι τρόπος ζωής.

Καμία εταιρεία
Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις blockchain με δεκάδες ή εκατοντάδες μισθωτούς υπαλλήλους 
φροντίζουν φυσικά πρώτα τα δικά τους συμφέροντα, οδηγώντας σε πιθανή αναντιστοιχία 
με άλλους ενδιαφερόμενους. Το EPIC, ως καθαρό πρωτόκολλο, τους βάζει όλους σε 
ισότιμη βάση.

Χωρίς Προϋμίζευση
Όταν οι εσωτερικοί και οι πρώιμες φάλαινες κυριαρχούν σε ένα δίκτυο, μπορεί να 
οδηγήσει σε προβλήματα διακυβέρνησης, όπως φαίνεται στο σκληρό πιρούνι Ethereum.



Αντίσταση Δήμευσης

Σχεδίαση χωρίς διεύθυνση
Δωρητές στον Καναδά ανακάλυψαν πρόσφατα ότι η αποστολή νομισμάτων επιτήρησης 
αξίας 50 δολαρίων στην αλυσίδα μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες εκτός αλυσίδας, όπως 
η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και ακόμη και φυσικών περιουσιακών στοιχείων.

Εμπιστευτικές Συναλλαγές
Οι περίεργοι γείτονες και τα τυραννικά καθεστώτα δεν μπορούν να παρακολουθούν τα 
υπόλοιπα πορτοφολιών για δραστηριότητα. Η EPIC καθιστά το κρυπτονόμισμα ασφαλές 
στη χρήση για όλους.

Dandelion++
Νομίσματα επιτήρησης όπως το Bitcoin Core εκθέτουν τους χρήστες τους σε κίνδυνο 
αποκαλύπτοντας τη διεύθυνση IP ενώ πραγματοποιούν μια συναλλαγή. Το Dandelion++ 
επιτρέπει στους χρήστες να παραμένουν ασφαλείς χωρίς να διαρρέουν την τοποθεσία 
τους.

Σχεδιασμένος για την αυτο-κηδεμονία
Οι χρήστες στην Κορέα, τους οποίους η κυβέρνησή τους πίστευε ότι χρωστούσε φόρους, 
βρήκαν τα πορτοφόλια τους στραγγισμένα. Οι χρήστες Epic γενικά διατηρούν την 
επιμέλεια των δικών τους κλειδιών, η οποία προστατεύει από αυθαίρετες κατασχέσεις.

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


Αποκέντρωση

Πλήρεις κόμβοι

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

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


Συγκέντρωση πισίνας
Εκ πρώτης όψεως, το μερίδιο >51% του χασεατικού που προέρχεται από Icemining.ca προκαλεί 
ανησυχία, ωστόσο αυτό το ενιαίο στατιστικό στοιχείο δεν λέει όλη την ιστορία:

● Η πολυφασική απόδειξη εργασίας (Feijoada Multi-Algo) απαιτεί από έναν εισβολέα να διοικεί το
51% και των 3 αλγορίθμων.
● Το 26% εξορύσσονται έξω από μια πισίνα, η οποία παρέχει πρόσθετη ασφάλεια σε
περίπτωση επίθεσης.

Για ένα δίκτυο που είναι μόλις 2 ετών, το να έχει ήδη 4 οργανικά δημιουργούμενες 
πισίνες που καθοδηγούνται από τη ζήτηση της αγοράς είναι εξαιρετικό. Πιστεύουμε ότι 
για να υποστηρίξουμε το όραμά μας για δισεκατομμύρια πλήρεις κόμβους, οι 
περισσότεροι από τους οποίους εξορύσσουν, θα χρειαστούμε δεκάδες χιλιάδες πισίνες 
για να αποφύγουμε να γίνουμε υπερβολικά συγκεντρωτικοί. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε 
επενδύσει σημαντικούς πόρους Ε&Α από το 2019 σε αυτό το ζήτημα για να εξαλείψουμε 
τα υποκείμενα σημεία συμφόρησης που εμποδίζουν επί του παρόντος τους ανθρώπους 
να περιστρέφουν εύκολα τις δικές τους πισίνες.

Μελλοντικές προσπάθειες για αποκέντρωση σε επίπεδο πισίνας
● Να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τους επιχειρηματίες και τους εξορύκτες μεγάλης κλίμακας να

λειτουργούν τις δικές τους πισίνες

● Λογισμικό πισίνας DIY FOSS διαθέσιμο στο Github



● Σύνδεση των πισινών PoW με το μαχαίρωμα και άλλους τύπους κόμβων στο
συνολικό οικοσύστημα epicenter

Φιλικότητα προς τους προγραμματιστές

API

API v3 για επικοινωνία πορτοφολιού (ΝΕΟ)

Βελτιώσεις χρηστικότητας API

Βελτίωση τεκμηρίωσης
Το E3 βελτιώνει την υπάρχουσα βιβλιοθήκη τεκμηρίωσης, η οποία επιτρέπει στους 
κατασκευαστές να φτάσουν στην αγορά πιο γρήγορα.

Ευκολία χρήσης

Ακυρώσιμες Συναλλαγές
Σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα που βασίζονται σε διεύθυνση δημόσιου κλειδιού, 
είναι αδύνατο να χάσετε κέρματα στο Mimblewimble. Οι συναλλαγές που αποστέλλονται 
κατά λάθος μπορούν να ακυρωθούν εάν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

λιμάνια
Στο E2, ήταν απαραίτητο να ανοίξουν οι θύρες του δρομολογητή για να σταλεί μια 
συναλλαγή. Το E3 ενσωματώνει το Tor έτσι ώστε αυτό να μην είναι πλέον απαραίτητο.

Εξόρυξη
Έχουν επενδυθεί σημαντικοί πόροι για να γίνει η εξόρυξη πιο προσιτή και ευκολότερη. 
Συγκεκριμένα παραδείγματα είναι το Easy-Miner 2.0 από την Blacktygr και η αυτόματη 
διαμόρφωση από το Epicmine.org



Επιλογές συναλλαγής

Tor
Η ενσωμάτωση Tor διευκολύνει τις διαδραστικές συναλλαγές χωρίς να χρειάζεται να 
ανοίξετε θύρες δρομολογητή ή να εκθέσετε μια διεύθυνση https. Ως αποτέλεσμα, η 
ανωνυμία βελτιώνεται.

EpicPay.me
Το EpicPay.me επιτρέπει τον ασύγχρονο μη διαδραστικό χειρισμό μηνυμάτων για την 
επίλυση μη διαδραστικών συναλλαγών, αν και με κεντρικό τρόπο. Οι μελλοντικές 
εκδόσεις αυτής της υπηρεσίας θα αποκεντρώσουν και θα σκληρύνουν περαιτέρω την 
υποδομή.

Διεπαφή χρήστη

Έξοδος κονσόλας & αρχείου
#18 Διαχωρισμός εξόδου και εκκαθάριση αρχείων και κονσόλας

TUI: Περιβάλλον εργασίας χρήστη τερματικού
#13 Περιβάλλον εργασίας χρήστη τερματικού: Οι λίστες μπορούν να γίνουν κύλιση
#14 Περιβάλλον εργασίας χρήστη τερματικού: Εισαγωγή προβολής αρχείου καταγραφής
#15 Περιβάλλον εργασίας χρήστη τερματικού: Γενικές βελτιώσεις στη σταθερότητα και 
τη χρηστικότητα



Οικονομική Ασφάλεια

Δομή Ανταγωνιστικού Κόστους
Το οικοσύστημα Bitcoin Core απαιτούσε 10+ δισεκατομμύρια δολάρια σε 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για την υποστήριξη της συνεχούς ασφάλειας του δικτύου. 
Αυτό είναι εντελώς περιττό στην EPIC, η οποία λειτουργεί με ήδη υπάρχον υλικό 
βασικών προϊόντων.

Ανοιχτή Εφοδιαστική Αλυσίδα

AMD Εσοδα: 
$15b

Οχι RandomX
ProgPow

Apple Εσοδα: 
$365b

Οχι M1: RandomX & ProgPow

ARM Εσοδα: 
$2b

Οχι RandomARM

Bitmain 
Εσοδα: $2b

Ναί Οχι

Intel Εσοδα: 
$79b

Ναί RandomX

MicroBT 
Εσοδα: $1b

Ναί Οχι

Nvidia Εσοδα: 
$24b

Οχι ProgPow



$82b $483b

Η πολυφασική εξόρυξη πολλαπλών αλγορίθμων απόδειξης εργασίας 
αποφεύγει τον φόρο ASIC
Οι χρήστες του Bitcoin Core ξόδεψαν 1+ δισεκατομμύριο δολάρια σε τέλη εξόρυξης το 
2021.

Ταμείο Αυτοχρησιοδότησης

Ευκαμψία
Μπορεί να επεκταθεί για να φιλοξενήσει πρόσθετες περιπτώσεις χρήσης. Οι μελλοντικές 
εκδόσεις θα περιλαμβάνουν δυνατότητα πολλαπλών στοιχείων και πρόσθετους 
αλγορίθμους.

Πολυ-περιουσιακό στοιχείο
Οι μελλοντικές εκδόσεις θα επιτρέψουν τη δημιουργία πολλαπλών τύπων διακριτικών, 
μυκητίας ή μη μυκητίας, που θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αλυσίδα 
EPIC παράλληλα με $EPIC, το εγγενές περιουσιακό στοιχείο της αλυσίδας. Αυτό επιτρέπει 
τη διαπραγμάτευση εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων με την πλήρη προστασία της 
Mimblewimble.

Αυτή η προσέγγιση παρέχει λειτουργίες παρόμοιες με τις μάρκες ERC20, χωρίς τα γενικά 
έξοδα των έξυπνων συμβάσεων, παράλληλα με το εγγενές νόμισμα της Epic. 
Χρησιμοποιώντας το Mimblewimble για να υποστηρίξουμε προσαρμοσμένα διακριτικά, 
επεκτείνουμε την πραγματική μυκηταιότητα στο συμβολικό σύμπαν για πρώτη φορά.

Οι εκδότες μπορούν να παρέχουν διαφάνεια σχετικά με τον συνολικό αριθμό των 
περιουσιακών στοιχείων σε κυκλοφορία, παρέχοντας παράλληλα απόλυτη ιδιωτικότητα 
για συγκεκριμένες συναλλαγές. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ανταλλάσσονται με 
ασφάλεια και μυκητιακή αλυσίδα, επιτρέποντας την ανακάλυψη των τιμών και την 
εκκαθάριση της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα το πλήρες σύνολο των εγγυήσεων 
Mimblewimble για μεμονωμένες συναλλαγές.



Η προσθήκη προσαρμοσμένων διακριτικών επιτρέπει τη μόχλευση της ισχύος του 
Mimblewimble σε μια συναρπαστική σειρά νέων περιπτώσεων χρήσης. Οι ψηφιακές 
λήψεις, τα μίλια συχνών επιβατών, τα κινητά λεπτά, οι κλήσεις στάθμευσης είναι 
παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης που μπορούν να επωφεληθούν.

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

ERC20-Style

Τύποι περιουσιακών 
στοιχείων
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

Μορφές συναλλαγών
Στο E3, οι συναλλαγές είναι διαδραστικές και απαιτούν 3 βήματα. Οι μελλοντικές 
εκδόσεις του πρωτοκόλλου θα επιτρέψουν συναλλαγές σε 2 και 1 βήματα, μειώνοντας 
τις απαιτήσεις συντονισμού και διευρύνοντας το φάσμα των ισχυόντων περιπτώσεων 
χρήσης.

Στο μέλλον, επιδιώκουμε να παρέχουμε αυξημένη υποστήριξη για συναλλαγές πρόσωπο 
με πρόσωπο:

● Ηχητικές συναλλαγές
● Συναλλαγές Bluetooth
● Συναλλαγές με κωδικό QR

Στρώμα μεταφοράς
Κάνοντας αρθρωτή μεταφορά δεδομένων στη βάση κώδικα, οι συνεργάτες τρίτων 
μπορούν εύκολα να προσθέσουν νέα κανάλια, βοηθώντας τον πειραματισμό και επίσης 
την ταχεία απόκριση στη λογοκρισία.



Μελλοντική διόρθωση

Πρόσθετες Εφαρμογές
Η ενσωμάτωση αλγορίθμων ειδικών για TPU προσφέρει τη δυνατότητα να καταστήσει 
χρήσιμη την απόδειξη της εργασίας και μετατρέπει το EPIC σε μηχανή μηχανικής 
εκμάθησης.

Πολυφασικό Proof-of-Work
Οι παραβιασμένοι αλγόριθμοι δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία επειδή ο αρθρωτός 
σχεδιασμός του EPIC επιτρέπει τους αλγόριθμους εναλλαγής εν κινήσει.

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

Sneak Peek: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

Quantum Ready
Οι ερευνητικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί από το 2019 επιβεβαιώνουν ότι οι 
δομημένοι αλγόριθμοι πλέγματος είναι συμβατοί.

Υψηλή διασφάλιση

Αυτοματοποιημένες δοκιμές
Το E3 μας έδωσε την ευκαιρία να επενδύσουμε σε αυτοματοποιημένες υποδομές δοκιμών 
που θα βελτιώσουν την ικανότητά μας να προωθήσουμε ταχύτερα τις μελλοντικές 
κυκλοφορίες.

Δοκιμασμένο στη μάχη
Ως μέρος της προσέγγισής μας "ηγετική αντί της αιματηρής ακμής", αισθανόμαστε πολύ 
άνετα να τραβήξουμε αυτές τις αλλαγές μέσα από το υπόλοιπο οικοσύστημα Rust-
Mimblewimble, καθώς λειτουργούν στην παραγωγή σε άλλα δίκτυα για αρκετό καιρό.

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


Ωριμότητα
Ο εισαγόμενος κώδικας λειτουργεί στην παραγωγή εδώ και 12+ μήνες χωρίς 
περιστατικό σε άλλα έργα.

Σκουριά
Επιλέξαμε το Rust για τις ιδιότητες ασφαλείας της μνήμης, οι οποίες περιορίζουν το 
πεδίο για σφάλματα προγραμματιστή.

Τεχνικό Χρέος

Βελτιωμένη ασφάλεια και σταθερότητα
Εντομο #6 7 8

Επίλυση Συγκρούσεων
Εντομο #20

Βελτιστοποίηση
#11 Καλύτερος χειρισμός PMMR εξόδου και δείκτης Chain DB

Βελτιστοποίηση προσαρμογής δυσκολίας 

Ομότιμοι: Κανάλι MPSC & Αρχικά μηνύματα χειραψίας

Εντομο #10

Επικοινωνία Διακομιστή-Πορτοφολιού
Εντομο#22

Ενίσχυση σταθερότητας
Εντομο #12

Συγχρονισμός
Εντομο #21

Συμβατότητα Windows
Εντομο #23



Συντήρηση
#5 Το Hardfork (HF2) εισάγει τις αλλαγές CuckarooM29 PoW

#6 Νέα έκδοση κεφαλίδας 7

#7 Καλύτερος διακόπτης έκδοσης κεφαλίδας

#9 Ενσωματώστε τη βάση κώδικα grin 3.0.0

Αμετάβλητο
Σχόλιο από το μέλος της κοινότητας Izlo:

Στα κρυπτονομίσματα υπάρχουν πολλές πολύ σημαντικές ιδεολογίες. Λέξεις όπως 
ελευθερία, ελευθερία, ιδιωτικότητα, αποκεντρωμένες, αξιόπιστες, αμετάβλητες και πολλές 
άλλες χρησιμοποιούνται συχνά σε whitepapers προκειμένου να τεκμηριώνονται 
θεμελιώδεις πεποιθήσεις που μοιράζονται μια κοινότητα. Με την πάροδο του χρόνου, 
αυτές οι θεμελιώδεις αρχές δοκιμάζονται και η ανθεκτικότητα μπορεί να αξιολογηθεί.  Ένα 
νόμισμα που ξεκινά ως Απόδειξη εργασίας που εξορύσσεται από πανταχού παρόντα και 
αποκεντρωμένα εξαρτήματα CPU και GPU μετατρέπεται σε κεντρική συσσώρευση ASICs. Η 
αποκεντρωμένη απόδειξη εργασίας δίνει τη θέση της στην κεντρική απόδειξη του 
στοιχήματος. Υπάρχουν προφανείς ανταλλαγές.  Συγχαρητήρια για την ασφάλεια του 
δικτύου. Αλλά με ποιο κόστος; Το ίδιο το θεμέλιο της πίστης στην αποκέντρωση 
εξαντλείται στα εταιρικά συμφέροντα αντί να ωφελεί τον λαϊκό, όπως ήταν η πρόθεση των 
περισσότερων λευκών. Σίγουρα, το νόμισμα μπορεί να εξακολουθεί να είναι σχετικά 
αποκεντρωμένο σε σύγκριση με το fiat, αλλά ένας πυλώνας θεμελιώδους αξίας τίθεται σε 
κίνδυνο και υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις που υποστηρίζονται από κοινότητες 
που εξακολουθούν να ενδιαφέρονται. Ποιο θα είναι πιο ανθεκτικό μακροπρόθεσμα; Το 
νόμισμα που ισχύει για τις κοινές κοινοτικές αξίες ή το νόμισμα που πουλάει στην 
εταιρική βιομηχανία; Η απάντηση είναι σαφής. Αυτό που κάνει τα κρυπτονομίσματα 
σημαντικά στην πρώτη θέση και αυτό είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις κοινότητές 
μας. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την αμεταλλαξία;

Λοιπόν, το παράδειγμα που δίνεται για την αποκέντρωση είναι σχετικό με την 
αμεταλλαξία. Το παράδειγμα καταγράφει πώς η απόκλιση από τις βασικές αξίες της 
κοινότητας είναι η ίδια με τη συμβιβαστική αμετάβλητη.  Φτάνει στην ουσία της ερώτησης 
που τίθεται τόσο εμπόλεμα, "Είναι νόμος κώδικα;" Με απλά λόγια, ΝΑΙ, εκτός όταν δεν 
είναι. Οι κοινοτικές βασικές αξίες, όπως τεκμηριώνονται στους λευκούς, είναι πολύ πιο 
κοντά σε αυτό που θα έπρεπε να ερμηνεύεται ως νόμος. Το περιστατικό υπερχείλισης 
αξίας EPIC αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στις θεμελιώδεις αρχές όταν υπάρχει σύγκρουση.



Ουδετερότητα

Κοινότητα που κυβερνάται
Όταν αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, όπως το αν θα ανακατανείμουμε τα ποσοστά 
εξόρυξης ή πώς θα κοινωνικοποιήσουμε την απώλεια από το περιστατικό υπερχείλισης 
αξίας, γίνουμε ισχυρότεροι.

DAO-Funded
Όλα τα τέλη προγραμματιστή συγκεντρώνονται στο Ταμείο Epicenter DAO και δεν 
αποτελούν κέντρο κέρδους για κανέναν.

Ίσοι όροι ανταγωνισμού
Όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν την ίδια ευκαιρία να αποκτήσουν κέρματα, είτε μέσω 
εξόρυξης είτε μέσω αγοράς στην ελεύθερη αγορά.

Χωρίς Προϋμίζευση
Η έκθεση EPIC ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 με μηδενική παροχή γένεσης.

Ειλικρίνεια
Epic είναι 100% GPL V3 αδειοδοτημένο.

Ο καθένας μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα έλξης μέσω github.

Χωρίς δικαιώματα
Το EPIC είναι ένα πρωτόκολλο χωρίς δικαιώματα. Ο καθένας μπορεί να τρέξει έναν πλήρη 
κόμβο ή / και τον δικό μου.

Πισίνες
Αμερική

Καναδάς, Μόντρεαλ  Icemining 
USA Epicmine



EMEA
Γερμανία 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Ρωσία/
Βορράς
EU
Τουρκία

Icemining

Icemining
Icemining

Ασία-
Ειρηνικός
Κίνα
Χονγκ Κονγκ 
Σιγκαπούρη

Icemining

Ρυθμιστική συμβατότητα

Ανταγωνίζεται το νόμο
Ο προτεινόμενος νόμος γράφει: «Οι καινοτομίες στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχουν 
μεταμορφώσει και επεκτείνει μεθόδους διασυνοριακών συναλλαγών που δεν θα 
μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί πριν από 20 χρόνια, όταν η FinCEN (Δίκτυο Επιβολής 
Οικονομικών Εγκλημάτων) απέκτησε την εξουσία ειδικών μέτρων». Ο νόμος αναγνωρίζει 
ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς, αλλά λέει 
ότι είναι "επίσης ένα όφελος για κακούς παράγοντες όπως οι διαφυγόντες κυρώσεων, οι 
απατεώνες, οι ξεπλύματος χρημάτων και εκείνοι που διαπράττουν επιθέσεις 
ransomware".
Τα δίκτυα που βασίζονται σε κεντρικές υποδομές θα είναι όλο και περισσότερο σε θέση να 
εξυπηρετούν τους χρήστες. Η EPIC θα επωφεληθεί από αυτή την τάση.

Howey Δοκιμή
Τον Ιούνιο του 2018, ο πρώην πρόεδρος της SEC, Jay Clayton, διευκρίνισε ότι το bitcoin δεν 
είναι ασφάλεια: «Κρυπτονομίσματα: Πρόκειται για αντικαταστάσεις κρατικών νομισμάτων, 
αντικατάσταση του δολαρίου, του ευρώ, του γιεν με bitcoin. Αυτός ο τύπος νομίσματος 
δεν είναι ασφάλεια", δήλωσε ο Κλέιτον.

Το EPIC έχει σχεδιαστεί ρητά για συμβατότητα Howey Test, σημειώνοντας κυριολεκτικά 
από τα διαγράμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου Αξιολόγησης 
Κρυπτονομισμάτων.

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


Νομοσχέδιο υποδομής / Ορισμός μεσίτη
Σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία, τα άτομα που χρησιμοποιούν ορισμένους 
τύπους blockchain ενδέχεται να απαιτείται να λάβουν άδεια σύμφωνα με τον ορισμό του 
μεσίτη. Οι χρήστες EPIC έχουν ανοσία σε αυτό.

ΣΤΑΘΕΡΟ Νόμο
Δεν ισχύει, καθώς το EPIC δεν είναι stablecoin και είναι αποκεντρωμένο.

Ελαστικότητα
Το Polyphasic Proof-of-Work προσαρμόζει τη δυσκολία κάθε 2 ώρες σε ατομική βάση, ανά 
αλγόριθμο, γεγονός που επιτρέπει στο δίκτυο να χειρίζεται με ευκολία τις αλλαγές 
κατακεραστή +1000% και -90%. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ανομοιογένεια του 
δικτύου μας με την πάροδο του χρόνου και να αυξάνουμε τη σταθερότητά του.

γνώμη
Με βάση την ανάλυση που εκτίθεται στο παρόν, και για τους λόγους που ακολουθούν, κατά 
την επαγγελματική μου γνώμη, το EPIC CASH ("EPIC) δεν είναι ένας τίτλος όπως ορίζεται 
από τον νόμο περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933 (ο "νόμος"), ούτε 
πληροί τα κριτήρια για τη διαμόρφωση μιας "επενδυτικής σύμβασης" στο πλαίσιο της 
ανάλυσης SEC κατά. Howey, 328 ΗΠΑ 29311946) (στο εξής "Howey"), ή τους απογόνους του.

Ιστορικό 

Το blockchain EPIC βρίσκεται επί του παρόντος στο Testnet με το κύριο μπλοκ μηδενικής 
εκκίνησης γένεσης δίκαιης εκκίνησης που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου 2019 και 
περίπου. Το EPIC είναι αλυσίδα απορρήτου βάσης.

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


Επεκτασιμότητα

Απαιτήσεις αποθήκευσης

Διακίνηση

Μέγεθος μπλοκ MB Χρόνος 
αποκλεισμού δευτ

Tx/
Εμποδίζω Tx/Μέρα Μπλοκ/Ημέρα Tx/s Ημερομηνία

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Απρίλιος-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Αύγουστος-22



8 30 8000 23MM 2880 267 νοεμβρίου -22

16 25 16000 55MM 3456 640 Ιούνιος-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Αύγουστος-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Ιούνιος-28

Απόδοση 2028: 6.4k tx/s - τον Ιούνιο του 2028, το πρωτόκολλο αλυσίδας μπλοκ EPIC θα 
είναι σε θέση να επεξεργάζεται 500+ εκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα, το οποίο 
ισοδυναμεί με το τρέχον επίπεδο δραστηριότητας της Visa. Σε αυτή την κλίμακα, τα τέλη 
θα παραμείνουν οικονομικά αποδοτικά, δεδομένου ότι η επιδότηση κατά κατηγορίες είναι 
αρκετή και υπάρχει άφθονη παραγωγική ικανότητα. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι 
περισσότερες συναλλαγές θα είναι ουσιαστικά δωρεάν (ονομαστικό κόστος κατά της 
ανεπιθύμητης αλληλογραφίας) και ότι οι πληρωμές υψηλής προτεραιότητας που πρέπει 
να περάσουν γρήγορα μπορεί να δουν πένες ανά.

Έλλειψη
Αποφεύγοντας τις κεντρικές ανταλλαγές, αποφύγαμε το πρόβλημα των κλασματικών 
αποθεματικών διπλών δαπανών. Υπάρχουν μόνο 14 εκατομμύρια EPIC, ενώ ο πραγματικός 
αριθμός των αποτελεσματικών BTC υπερβαίνει ήδη τα 21 εκατομμύρια. Θα κάνουμε ό,τι 
είναι δυνατόν για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα του αρχικού σχεδιασμού του Satoshi.

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


Ταχύτητα

Ταχύτερος συγχρονισμός κεφαλίδων

Βιωσιμότητα

Αρνητικός άνθρακας

Οικονομικά Ανεξάρτητη & Αυτοχρηματοδοτούμενη

Μηδενικό αποτύπωμα ηλεκτρονικών αποβλήτων
Το EPIC εξορύσσεται σε υλικό βασικών προϊόντων που υπάρχει ήδη, το οποίο έχει 
αγοραστεί για άλλο πρωταρχικό σκοπό, όπως υπολογιστικά φύλλα (CPU) ή παιχνίδια 
(GPU). Το BTC παράγει εκατομμύρια μονάδες αναλώσιμου υλικού ASIC μιας χρήσης 
που εισέρχονται στους χώρους υγειονομικής ταφής του πλανήτη μας και 
επιδεινώνουν τη ρύπανση.



Ελαχιστοποίηση εμπιστοσύνης

Διαρροή Άλφα
Ειδοποιήσεις φαλαινών - οι μεγάλοι κάτοχοι BTC γνωρίζουν ότι όταν στέλνουν μια συναλλαγή, οι 
κινήσεις τους θα παρακολουθούνται. Αυτή η «άλφα διαρροή» αποτελεί εμπόδιο για την κατασκευή 
της βέλτιστης στρατηγικής χαρτοφυλακίου και επιλύεται πλήρως με την εμπιστευτικότητα του 
βασικού επιπέδου, όπως στο EPIC, το οποίο δεν έχει ειδοποιήσεις φαλαινών και καμία πλούσια λίστα.

Τοπική επικύρωση
Οι χρήστες BTC γενικά επιλέγουν να αναθέσουν τη λειτουργία κόμβου σε ένα τρίτο μέρος, το οποίο 
έχει νόημα δεδομένου ότι ένας πλήρης κόμβος απαιτεί χώρο στο δίσκο 380 GB. Το EPIC, αντίθετα, 
εκτελείται τοπικά σε χώρο 2,2 GB, καθιστώντας πιο προσβάσιμο για τους χρήστες να εκτελούν 
κόμβους.  Κατά τη σύνδεση σε εξωτερικό κόμβο, υπάρχει η δυνατότητα παραβίασης πληροφοριών - 
στην ουσία, ο χρήστης πρέπει να εμπιστευτεί τον κόμβο για να αντιπροσωπεύσει πιστά την παρούσα 
κατάσταση του δικτύου. Οι χρήστες epic επικυρώνουν τοπικά όλες τις συναλλαγές και δεν χρειάζεται 
να εμπιστεύονται τρίτους.

Φιλτράρισμα σε επίπεδο πισίνας
Οι αποστολείς της BTC πρέπει να εμπιστεύονται ότι εταιρείες όπως η Chainalysis δεν αποφασίζουν να 
ορίσουν τη διεύθυνσή τους ως μαύρη λίστα, επειδή τότε οι ομάδες εξόρυξης των οποίων το 
επιχειρηματικό μοντέλο είναι να λογοκρίνουν και να φιλτράρουν συναλλαγές δεν θα συμπεριλάβουν 
τη συναλλαγή σε ένα μπλοκ. Το EPIC δεν έχει αυτό το πρόβλημα, επειδή οι ανθρακωρύχοι δεν 
μπορούν να δουν λεπτομέρειες διεύθυνσης των συναλλαγών.

Μολυσμένα Νομίσματα
Οι δέκτες της BTC, εκείνοι που δέχονται πληρωμές σε αυτήν, πρέπει να εμπιστεύονται τον πελάτη 
τους, επειδή η δυνατότητα των μολυσμένων νομισμάτων είναι πάντα εκεί. Η EPIC αφαιρεί αυτή την 
εμπιστοσύνη, επειδή τα μολυσμένα νομίσματα είναι αδύνατα. Οι δέκτες πρέπει να είναι σε επιφυλακή 
όχι μόνο για γνωστά μολυσμένα νομίσματα, αλλά και για δυνητικά μελλοντικά μολυσμένα νομίσματα. 
Όταν το BitMEX κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια της νύχτας τυχόν 
κεφάλαια που προέρχονταν από εκεί έγιναν ύποπτα. Το Coinbase δεν έκλεισε μόνο τους ρωσικούς 
λογαριασμούς, αλλά έκλεισε "λογαριασμούς που ενδεχομένως συνδέονται με τη ρωσική 
δραστηριότητα". Οι χρήστες του EPIC δεν χρειάζεται να ασχολούνται με αυτές τις πολιτικές 
διακρίσεις.

Οι χρήστες του BTC πρέπει να εμπιστεύονται εκείνους με τους οποίους μοιράζονται τη διεύθυνση 
δημόσιου κλειδιού τους, λόγω του προβλήματος των επιθέσεων "μολυσμένης σκόνης", όπου μια 
μικρή ποσότητα μολυσμένου νομίσματος αναπτύσσεται για να μολύνει έναν στόχο και να 
καθυστερήσει την κίνησή του.

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


Εγκατάσταση χωρίς αξιοπιστία
Σε αντίθεση με προηγούμενες προσεγγίσεις όπως το Zcash και το Piratechain που 
απαιτούν αξιόπιστη ρύθμιση, η ρύθμιση EPIC δεν απαιτεί καμία εμπιστοσύνη.

Πανταχού παρούσα
Εξόρυξη σε 112 χώρες

Χρήση
Explorer.epicmine.org:
Ύψος αλυσίδας μπλοκ 1.341.156

Avg. Χρόνος φραγμού 61.5 s

Συναλλαγές 118.799

Εκτιμώμενη χρέωση 0.0063 EPIC

Χρησιμότητα

Αποθήκευση αξίας

Από την ίδρυσή της, η EPIC ακολουθεί τη γνωστή πορεία πτήσης που βιώνει η 
έμπνευσή της, το Bitcoin Core. Μία BTC που επενδύθηκε στην EPIC τον Μάρτιο του 
2020 αξίζει σήμερα 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Μέσο ανταλλαγής

Κόστος $2 - $81 <$.01

Ταχύτητα 10 λεπτά 1 λεπτά

Εναλλάξιμα Οχι Ναί

L1 Διακίνηση 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Υποστήριξη λογισμικού εξόρυξης
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Εμπορία
Η EPIC προσφέρει στους εμπόρους ευκαιρίες arbitrage σε δύο δίκτυα Dex: Stellar και 
ViteX

Bitmart
Από τις 21 Μαρτίου 2022, η Bitmart ολοκληρώνει την ενσωμάτωσή της και θα αρχίσει να 
προσφέρει συναλλαγές σε 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
Σε ανάπτυξη
Χωρίς χρέωση, Διατήρηση 
απορρήτου, μη θεσμοθετημένη 
ανταλλαγή ατομικών στοιχείων Dex 
Desktop με δυνατότητα λήψης

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

Άμεση, μη θεμελιώδης, P2P Chain-Chain Atomic Swap



Πορτοφόλι

Επιφάνεια εργασίας GUI

Διαθέσιμο για Linux, Mac και Windows



Νέα χαρακτηριστικά

●  Σύνδεση σε Τοπικούς & Απομακρυσμένους Κόμβους
● Δεν χρειάζεται να ανοίξετε τις θύρες δρομολογητή
● Μπορεί να στείλει συναλλαγές μέσω Tor

Κινητό



Ιστορικό έκδοσης
E3 Μάρτιος-2022
E2 2020
E1 Σεπτέμβριος-2019




