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Ma az Epicenter Labs bevezeti az E3-at, az EPIC Blockchain Protocol harmadik iterációját. A 
kiadás olyan kulcsfontosságú funkciókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a dApp építők 
számára, hogy olyan újításokat hajtsanak végre, mint még soha.

Elvont
Az elektronikus készpénz tisztán peer-to-peer változata lehetővé teszi, hogy az online 
fizetéseket közvetlenül az egyik féltől a másikhoz küldjék anélkül, hogy pénzügyi 
intézményen keresztül mennének. A Bitcoin Standard 21 millió érméből álló monetáris 
politikáját, valamint a leghosszabb láncszabályt és a proof-of-work-et követve az EPIC javítja 
az eredeti tervezést, és megoldja azokat a kulcsfontosságú problémákat, amelyek jelenleg 
visszatartják a tömeges elfogadást.



 Az alapréteg titkossága megvédi a felhasználókat a megtorlástól, megakadályozza az érmék 
szennyeződését, és ellenáll a cenzúrának, a központosításnak, az elkobzásnak és a 
megfigyelésnek. Létrehoztunk egy gyakorlati decentralizált fizetési rendszert, amely 
megbízhatatlan, engedély nélküli, megváltoztathatatlan és maximálisan kompatibilis a 
meglévő és jövőbeli szabályozásokkal.

Tervezési Célok

Hű marad a Bitcoin DNA-éhez
Értékeink megőrzése

● Cenzúra ellenállás
● Centralizációs ellenállás
● Elkobzás ellenállás
● A semlegesség hiteles alapja
● Engedély nélküliség
● Szabályozási kompatibilitás
● Megfigyelési ellenállás
● Bizalom minimalizálása

Hozzáférhetőség
● Az EPIC teljes csomópontok több mint 100 országban élnek.
● Szükséges szoftver (Github | App Store | Play Store) világszerte elérhető.
● A tranzakciókat I2P & Tor-on keresztül lehet elküldeni.
● Sovány, könnyű, gyors architektúra, amely jól illeszkedik a mobil és 

alacsony fogyasztású eszközökhöz.

Anonimitás és Adatvédelem
Az EPIC minden tranzakciója teljes mértékben bizalmas, vak összegekkel és címekkel. A 
korábbi megközelítések, mint például a Monero CryptoNote-ja, nyomokat hagynak a 
blokkláncban, amelyek sebezhetővé teszik az egyes tranzakciókat a későbbi 
deanonymizációval szemben. Az EPIC tranzakciók időtálló magánéletet kínálnak ma és 
holnap.

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


Titoktartás
A BTC-ben az összes tranzakció legfontosabb részletei nyílt ellenőrzésre állnak 
rendelkezésre a blokkláncon. A hely, a cím és az összeg mind titkosítatlan és 
mindenki számára látható, és örökre. Az EPIC nem fedi fel sem a tranzakcióban részt 
vevő felek címét, sem összegét, sem földrajzi helyét.

Nyilvános auditálhatóság és egyéni anonimitás
∞ A nyilvános főkönyvben látható, hogy a tranzakciók a kriptográfiai maradékuknak a 

kernelnek - az egyes blokkokban való jelenlétének köszönhetően történtek.

∞ Azonban csak a feladó és a fogadó képes megállapítani a tranzakció részleteit 
azon a puszta tényen túl, hogy megtörtént.

∞ A fizetési igazolások lehetőséget kínálnak arra, hogy lehetővé tegyék a 
tranzakciók harmadik fél általi ellenőrizhetőségét.

∞ - Azoknak a felhasználóknak, akik az egyes tranzakciók korlátlan 
megfigyelhetőségét részesítik előnyben, lehetőség lesz olyan "csomagolt EPIC" 
tokenek használatára, mint az EONE a Wanchain-on vagy az EPIC a Vite / Stellar / 
Binance Smart Chain-en harmadik fél szolgáltatóktól.

CoinJoin
A tojásokhoz hasonlóan, amelyeket 
egyszer rántottával nem lehet külön-külön 
rekonstruálni, az összes EPIC tranzakciót 
automatikusan összesítik minden egyes 
blokk után.

Cut-Through
A Cut-Through aggregáció kiküszöböli a felesleges köztes adatelemeket, csak az állapot 
végső változását tükrözi. Ha Alice elküldi Bobnak, aki Carolnak küld, a blokklánc rögzíti a 
nettó változást az államban: Alice->Carol, és Bob adatait nem kell tárolni. Ez nemcsak 
helyet takarít meg, hanem javítja a magánéletet is.



Dandelion++
A Dandelion++ egy könnyű és egyszerű hálózati 
rétegmegoldás, formálisan garantált 
anonimitással. Az Ontarióból (szárfázis) 
származó tranzakció végül canberrai (bolyhos 
fázis) landolhat (bolyhos fázis). A Dandelion++ 
megakadályozza, hogy a felhasználók fizikai 
Bitcoin támadásokat tapasztaljanak.

I2P
Az I2P egy alternatív csatorna olyan régiók számára, ahol a Tor elérhetetlen. Az E2 óta az 
EPIC tranzakciók az I2P-n keresztül érhetők el.

Pedersen Kötelezettségvállalások
A Pedersen kötelezettségvállalások egyfajta kriptográfiai primitívek, amelyek lehetővé 
teszik a felhasználó számára, hogy elkötelezze magát egy kiválasztott érték (vagy 
választott utasítás) mellett, miközben elrejti mások előtt, azzal a képességgel, hogy később 
felfedje a lekötött értéket.



A Pedersen-kötelezettségvállalás részletesebb magyarázataiért lásd itt.

Schnorr Aláírások
A Taproothoz hasonlóan a Schnorr-aláírások is kulcsfontosságú összesítést biztosítanak, 
ami a számítási folyamatok hatékonyságát eredményezi. A Bitcoin Core-tól eltérően a 
Schnorr alapértelmezés szerint minden tranzakcióra vonatkozik, nem csak egy 
részhalmazra.

A digitális aláírások kriptográfiai Schnorr sémáját Claus-Peter Schnorr tervezte, és egy 
kriptográfiai kivonatoló függvény használatával helyettesíti az interakciót. Ez lehetővé 
teszi az összetett tranzakciókat és jelentősen növeli a felhasználók magánéletét.

Tor
A Tor hálózat egy biztonságos, titkosított protokoll, 
amely biztosítja az adatok és a kommunikáció 
magánéletét az interneten. Az Onion Routing projekt 
rövidítése, a rendszer réteges csomópontok 
sorozatát használja az IP-címek, az online adatok és 
a böngészési előzmények elrejtésére.

Az E3 lehetővé teszi a Tor-on keresztüli tranzakciók közvetlen végrehajtását a CLI 
pénztárcán belül, javítva a felügyeleti ellenállást.

zkPoK
A Tudás Nulla Tudás bizonyításának döntő jellemzője az, hogy mindkét fél ellenőrizheti egy 
információ valódiságát, miközben nem ismeri a bevált információk tartalmát.

Az alapelvet egyszerűen elmagyarázzák: ha Alice-nek van néhány titkos információja, 
például a széf megnyitásának kombinációja, és Bobnak ellenőriznie kell, hogy rendelkezik-e 
ezzel az információval anélkül, hogy ő maga szerezné meg az információt, akkor Alice 
kinyitja a széfet anélkül, hogy Bob látná a kombinációt, majd újra bezárja.



Auditálhatóság

Fizetési Igazolások
A fizetési igazolások lehetővé teszik a fizető felek számára, hogy megköveteljék a 
kedvezményezettektől, hogy igazolják a pénzeszközök átvételét a tranzakciós folyamat 
részeként. A fizetők ezután felhasználhatják ezeket a "bizonyítékokat" a fizetési viták 
megoldására és annak bizonyítására, hogy pénzt küldtek a megfelelő kedvezményezettnek.

Cenzúra Ellenállás
Valódi Nakamoto elosztott konszenzus: 100% munkabizonyíték, nincs speciális csomópont, 
leghosszabb láncszabály

A tranzakciókat offline is elküldheti a hideg pénztárcából a hideg pénztárcába fájlátviteli 
módszerrel.

Mi a cenzúra ellenállás?
1. Magát a hálózatot nem lehet leállítani

2. Az egyes felhasználók hálózati tevékenysége nem állítható le

Hogyan védi meg az EPIC a felhasználókat a cenzúrától - összehasonlítás a Bitcoin Core-nal

Őrizet



Az EPIC-felhasználók általában helyben 
őrzik saját érméiket

Jogi összefonódások

A blokkláncban nem maradnak állandó nyomok, 
kivéve a kriptográfiai maradványokat, amelyek 
nem tárnak fel információt a tranzakciókról vagy 
a felekről.

Ez teljesen szükségtelen az EPIC-ben, mivel 
minden érme helyettesíthető és 
felcserélhető.

Hálózat

A tranzakciók offline is aláírhatók

Az EPIC-felhasználókat nem lehet a 
tartózkodási helyük alapján korlátozni, mert 
tranzakciókat küldhetnek Tor & I2P és

Off Chain Megtorlás

Medence

Letétkezelő: A BTC-felhasználók elsősorban 
úgy döntenek, hogy lehetővé teszik 
harmadik felek számára, hogy letételjék 
vagyonukat. Ha bármi történik a 
letétkezelővel, a vagyon veszélybe kerülhet.

Ex Post Facto -: A visszamenőlegesen 
alkalmazott változó törvények a blokklánc-
adatokat használják a korábban jogi 
tevékenységek kriminalizálására. A ma tett 
intézkedések évtizedekkel később 
visszatérhetnek kísérteni.

UTXO perek - Az egyes címeket jogi 
keresetekben lehet megnevezni, ami egy 
wyomingi székhelyű iparágat eredményez, 
hogy megpróbáljon védekezni ez ellen egy 
"öblítési időszakkal".

A tranzakció aláírásához 
internetkapcsolathoz való internetkapcsolat 
szükséges

A Bitcoin Core forgalma blokkolható és 
geofenced.

Bankszámla lefoglalások -: Azok a kanadaiak, 
akik BTC használatával adományoztak a 
kamionosoknak, elvesztették a 
bankszámlájukhoz való hozzáférést.

Az EPIC megvédi a felhasználókat ettől, 
mivel a tranzakciós címek és összegek 
láthatatlanok a külső felek számára.



Ez lehetetlen az EPIC-ben

Szennyezett érmék

Szankciók
Az OFAC SDN lista konkrét címeket tartalmaz. 
Bárki, aki ezekkel a címekkel kereskedik, 
expozícióval szembesül.

Az EPIC-nek nincsenek címei. Minden 
tranzakció közvetlenül pénztárca-pénztárca.

Keverő Pénztárcák
A Binance blokkolja a tranzakciókat, hogy 
olyan pénztárcákat keverjen, mint a Samourai 
és a Wasabi. A TradeOgre felhasználói 
felfedezik, hogy BTC betéteiket elutasítják, 
amikor központosított tőzsdékre, például 
Bitbuy-ba fizetnek be.

Minden EPIC érme helyettesíthető, 
kiküszöbölve a szennyezett érmék jelenségét a 
forrásánál.

Centralizációs Ellenállás

Meta-DAO irányítási struktúra
A DAO-irányítás egyértelműen jobb, mint a blokklánc-alapú hálózatok vállalatirányítása. 
Maguk a DAO-k is a politizálás vitás pontjaivá válhatnak, különösen a pénzzel (vagy akár 
támadási vektorokkal) kapcsolatban, ezért az ECR-t Meta-DAO-ként vagy "DAO-k DAO-ként" 
terveztük.

A BTC bányászati medencék képesek a 
tranzakciókat a cím alapján szűrni.

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


Közreműködők százai * több száz csevegőcsoport = elosztott erő. Az alulról szerveződő 
kezdeményezések organikusan jelennek meg, ami adaptív sejtstruktúrát eredményez.

Minimális Formális Hierarchia
A centralizációs ellenállás több, mint egy szlogen, ez egy életforma.

Nincs Vállalat
A blockchain startupok több tucat vagy több száz fizetett alkalmazottal természetesen 
először a saját érdekeiket látják el, ami potenciális eltéréshez vezet más érdekelt felekkel. 
Az EPIC, mint tiszta protokoll, mindenkit egyenlő alapokra helyez.

Nincs Primine
Amikor a bennfentesek és a korai bálnák uralják a hálózatot, ez irányítási problémákhoz 
vezethet, amint azt az Ethereum kemény villája is tanúsítja.



Elkobzás Ellenállás

Cím Nélküli Tervezés
A kanadai adományozók nemrégiben felfedezték, hogy 50 dollár értékű felügyeleti érme 
láncra küldése láncon kívüli következményekhez vezethet, például bankszámlákhoz és 
akár fizikai eszközök lefoglalásához is.

Bizalmas Tranzakciók
A kíváncsi szomszédok és a zsarnoki rezsimek nem tudják ellenőrizni a 
pénztárcaegyenlegeket a tevékenység szempontjából. Az EPIC mindenki számára 
biztonságossá teszi a kriptovalutát.

Dandelion++
Az olyan felügyeleti érmék, mint a Bitcoin Core, kockázatnak teszik ki felhasználóikat 
azáltal, hogy tranzakció közben felfedik az IP-címet. A Dandelion++ lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy biztonságban maradjanak azáltal, hogy nem szivárogtatják ki a 
helyüket.

Önmegőrzésre Tervezve
Azok a koreai felhasználók, akikről a kormányuk úgy gondolta, hogy adót fizetnek, a 
pénztárcájukat lecsapolták. Az EPIC felhasználók általában fenntartják saját kulcsuk 
felügyeletét, ami védelmet nyújt az önkényes lefoglalás ellen.

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


Decentralizáció

Teljes csomópontok

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

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


Medence Koncentrációja
Első pillantásra aggodalomra ad okot, hogy a hashrate > 51% -os részesedése Icemining.ca 
származik, de ez az egyetlen statisztika nem mondja el a teljes történetet:

●  A többfázisú proof-of-work (Feijoada Multi-Algo) megköveteli, hogy a támadó a 3 
algoritmus 51%- át irányítsa.

● 26% -uk medencén kívül bányászik, ami támadás esetén további biztonságot nyújt.

Egy mindössze 2 éves hálózat számára rendkívüli, hogy már 4 organikusan létrehozott 
medencével rendelkezik, amelyeket a piaci kereslet hajt. Hisszük, hogy ahhoz, hogy 
támogassuk a teljes csomópontok milliárdjairól alkotott elképzelésünket, amelyek 
többsége bányászik, több tízezer medencére lesz szükségünk, hogy elkerüljük a túl 
centralizációt. Ennek érdekében 2019 óta jelentős K+F forrásokat fektettünk be ebbe a 
kérdésbe, hogy megszüntessük a mögöttes szűk keresztmetszeteket, amelyek jelenleg 
megakadályozzák az embereket abban, hogy könnyen felpörgessék saját medencéjüket.

A pool szintű decentralizációra irányuló jövőbeli erőfeszítések

● Továbbra is ösztönözni kell a vállalkozókat és a nagyüzemi bányászokat, hogy saját 
medencéket üzemeltessenek

● DIY FOSS medence szoftver elérhető Github



● A hadifogoly-medencék összekapcsolása stakinggal és más típusú 
csomópontokkal a teljes Epicenter ökoszisztémában

Fejlesztői Barátságosság

API

API v3 a Wallet kommunikációhoz (ÚJ)

API használhatósági fejlesztések

Dokumentáció Javítása
Az E3 továbbfejleszti meglévő dokumentációs könyvtárunkat, amely lehetővé teszi az 
építők számára, hogy gyorsabban piacra kerüljenek.

Könnyű Használat

Visszavonható tranzakciók
A nyilvános kulcsú címalapú kriptovalutákkal ellentétben lehetetlen érméket veszíteni a 
Mimblewimble-ben. A hibásan küldött tranzakciók visszavonhatók, ha még nem fejeződtek 
be.

Portok
Az E2-ben útválasztó portokat kellett megnyitni a tranzakció küldéséhez. Az E3 integrálja a 
Tor-t, így erre már nincs szükség.

Bányászat
Jelentős erőforrásokat fordítottak a bányászat hozzáférhetőbbé és könnyebbé tételére. 
Konkrét példák az Easy-Miner 2.0 by Blacktygr és az automatikus konfigurálás Epicmine.org



Tranzakció Beállításai

Tor
A Tor integráció megkönnyíti az interaktív tranzakciókat anélkül, hogy útválasztó-portokat 
kellene megnyitnia vagy https-címet kellene elérhetővé tennie. Ennek eredményeként 
javul az anonimitás.

EpicPay.me
EpicPay.me lehetővé teszi az aszinkron, nem interaktív üzenetkezelés megoldását a nem 
interaktív tranzakciókhoz, bár központosított módon. Ennek a szolgáltatásnak a jövőbeli 
verziói tovább decentralizálják és megkeményítik az infrastruktúrát.

Felhasználói Felület

Konzol és fájlkimenet
#18 A fájl és a konzol kimenetének felosztása és karbantartása

TUI: Terminál felhasználói felülete
#13 Terminál felhasználói felület: A listák görgethetők
#14 Terminál felhasználói felülete: Napló nézet bevezetése
#15 Terminál felhasználói felület: A stabilitás és a használhatóság általános javítása



Gazdasági Biztonság

Versenyképes Költségstruktúra
A Bitcoin Core ökoszisztéma több mint 10 milliárd dollár tőkekiadást igényelt a hálózat 
folyamatos biztonságának támogatásához. Ez teljesen szükségtelen az EPIC-ben, 
amely már meglévő áruhardveren fut.

Nyitott Ellátási Lánc

AMD Bevétel: 
$15b

Nem RandomX
ProgPow

Apple Bevétel: 
$365b

Nem M1: RandomX & ProgPow

ARM Bevétel: 
$2b

Nem RandomARM

Bitmain 
Bevétel: $2b

Igen Nem

Intel Bevétel: 
$79b

Igen RandomX

MicroBT 
Bevétel: $1b

Igen Nem

Nvidia 
Bevétel: $24b

Nem ProgPow



$82b $483b

A többfázisú proof-of-work multi-algorithm bányászat 
elkerüli az ASIC-adót
A Bitcoin Core felhasználói 2021-ben több mint 1 milliárd dollárt költöttek bányászati 
díjakra.

Önfinanszírozó Kincstár

Hajlékonyság
Kiterjeszthető további használati esetek befogadására. A jövőbeli verziók többeszközös 
képességeket és további algoritmusokat tartalmaznak.

Többeszközös
A jövőbeli verziók lehetővé teszik több, helyettesíthető vagy nem helyettesíthető tokentípus 
létrehozását az EPIC láncon a $EPIC, a lánc natív eszköze mellett. Ez lehetővé teszi az 
alternatív eszközök kereskedelmét a Mimblewimble teljes védelmével.

Ez a megközelítés az ERC20 tokenekhez hasonló funkciókat biztosít, az intelligens 
szerződések általános költségei nélkül, az EPIC natív érméje mellett. A Mimblewimble 
használatával az egyéni tokenek támogatására először terjesztjük ki a valódi 
helyettesíthetőséget a token univerzumra.

A kibocsátók átláthatóvá tehetik a forgalomban lévő eszközök teljes számát, miközben 
abszolút magánéletet biztosítanak bizonyos tranzakciók számára. Az eszközök 
biztonságosan és helyettesíthetően cserélhetők a láncon, lehetővé téve az árfeltárást és a 
piaci elszámolást, miközben megőrzik az egyes ügyletekre vonatkozó Mimblewimble 
garanciák teljes készletét.



Az egyéni tokenek hozzáadásával a Mimblewimble ereje az új használati esetek izgalmas 
választékába használható. A digitális letöltések, a gyakori repülési mérföldek, a mobil 
percek, a parkolójegyek olyan használati esetek példái, amelyek előnyösek lehetnek.

Algoritmusok

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

ERC20-Style

Eszköztípusok
Helyettesíthető:
Nem helyettesíthető: ERC721, 1155 etc

Tranzakció Formátumok
Az E3-ban a tranzakciók interaktívak, és 3 lépést igényelnek. A protokoll jövőbeli verziói 
lehetővé teszik a kétlépcsős és egylépcsős tranzakciókat, csökkentve a koordinációs 
követelményeket és kiszélesítve az alkalmazandó használati esetek körét.

A jövőben arra törekszünk, hogy nagyobb támogatást nyújtsunk a személyes 
tranzakciókhoz:

● Audio tranzakciók
● Bluetooth tranzakciók
● QR-kódos tranzakciók

Szállítási Réteg
Azáltal, hogy az adatátvitel modulárissá válik a kódbázisban, a harmadik fél közreműködői 
könnyen hozzáadhatnak új csatornákat, elősegítve a kísérletezést és a cenzúrára adott 
gyors reagálást.



Jövőbiztosság

További Alkalmazások
A TPU-specifikus algoritmusok integrálása lehetőséget kínál arra, hogy hasznossá tegye a 
munka bizonyítását, és az EPIC-et gépi tanulási motorrá alakítsa.

Többfázisú proof-of-work
A kompromittált algoritmusok nem sok aggodalomra adnak okot, mivel az EPIC 
moduláris kialakítása lehetővé teszi a forró csere algoritmusok repülés közbeni cseréjét.

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

Sneak Peek: ECK Kanári Hálózat
ECK - Google Docs

Kvantum Kész
A 2019 óta végzett kutatások megerősítik, hogy a strukturált rácsalgoritmusok 
kompatibilisek.

Nagyfokú Biztonság

Automatizált Tesztelés
Az E3 lehetőséget adott arra, hogy olyan automatizált tesztelési infrastruktúrába fektessünk 
be, amely javítja a jövőbeni kiadások gyorsabb növelésének képességét.

Csata-Tesztelt
A "vezető, nem vérző él" megközelítésünk részeként nagyon kényelmesen érezzük 
magunkat, hogy ezeket a változásokat a Rust-Mimblewimble ökoszisztéma többi részéből 
húzzuk be, mivel más hálózatokban elegendő ideig működtek a termelésben.

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


Érettség
Az importált kód több mint 12 hónapja fut a termelésben anélkül, hogy más 
projektekben incidens történt volna.

Rozsda
A Rustot választottuk memóriabiztonsági tulajdonságai miatt, amelyek korlátozzák a 
programozói hiba hatókörét.

Technikai Adósság

Jobb biztonság és stabilitás
Bug #6 7 8

Ütközések megoldása
Bug #20

Optimalizálás
#11 Jobb kimeneti PMMR kezelés és Chain DB index
Nehézségi beállítások optimalizálása

Társaik: MPSC csatorna és kezdeti kézfogási üzenetek
Bug #10

Szerver-pénztárca kommunikáció
Bug#22

Stability Enhancement
Bug #12

Szinkronizálás
Bug #21

Windows-kompatibilitás
Bug #23



Fenntartás
#5 A Hardfork (HF2) bemutatja a CuckarooM29 PoW változásokat

#6 Új fejléc 7-es verzió

#7 Jobb fejléc verzió switch

#9 Integrálja a vigyort 3.0.0 kódbázis

Megváltoztathatatlanság
Izlo közösségi tag kommentárja:

A kriptóban sok nagyon fontos ideológia van. Az olyan szavakat, mint a szabadság, a 
szabadság, a magánélet, a decentralizált, a megbízhatatlan, a megváltoztathatatlanság és 
még sok más, gyakran használják a fehér könyvekben, hogy dokumentálják a közösség által 
megosztott alapvető hiedelmeket. Az idő múlásával ezeket az alapelveket tesztelik, és a 
reziliencia értékelhető.  A mindenütt jelenlévő és decentralizált CPU- és GPU-alkatrészek 
által bányászható Proof of Work néven induló érme az ASIC-k központosított 
felhalmozásához fordul. A decentralizált proof of work helyet ad a központosított proof of 
stake-nek. Nyilvánvaló kompromisszumok vannak. Gratulálunk a hálózat biztosításához. De 
milyen áron? A decentralizációba vetett hit alapja a vállalati érdekeknek szól, ahelyett, hogy 
a laikus személy javát szolgálná, mint a legtöbb fehér könyvben. Persze, az érme még 
mindig viszonylag decentralizált a fiathoz képest, de az alapvető értékű pillér veszélybe 
kerül, és vannak jobb alternatívák, amelyeket olyan közösségek támogatnak, akik még 
mindig törődnek. Melyik lesz ellenállóbb hosszú távon? Az érme, amely hű a közös 
közösségi értékekhez, vagy az érme, amely eladja a vállalati iparnak? A válasz egyértelmű. 
Mi teszi a kriptográfiát értelmessé, és ez az emberek, akik részt vesznek közösségeinkben. 
Mi köze ennek a változhatatlansághoz?

Nos, a decentralizáció példája releváns a változhatatlanság szempontjából. A példa azt 
mutatja be, hogy a közösségi alapértékektől való eltérés ugyanaz, mint a 
megváltoztathatatlanság veszélyeztetése.  A kérdés lényegéhez jut, amit oly harciasan 
tettek fel: "A kódjog?" A legegyszerűbb értelemben igen, kivéve, ha nem. A fehér könyvben 
dokumentált közösségi alapértékek sokkal közelebb állnak ahhoz, amit törvényként kell 
értelmezni. Az EPIC értéktúlcsordulási incidense bizonyítja elkötelezettségünket az alapvető 
elvek iránt, amikor konfliktus van.



Semlegesség

Közösség által Irányított
Amikor olyan kihívásokkal szembesülünk, mint például a bányászati százalékok 
újraelosztása, vagy hogyan szocializáljuk az értéktúlcsordulási incidensből származó 
veszteséget, erősebbé válunk.

DAO által Finanszírozott
Minden fejlesztői díj az Epicenter DAO Treasury-hez tartozik, és senki számára nem 
profitközpont.

Egyenlő Versenyfeltételek
Minden érintettnek ugyanaz a lehetősége volt arra, hogy érméket szerezzen, akár 
bányászattal, akár nyílt piacon történő vásárlással.

Nincs Primine
Az EPIC vásár 2019. szeptember 2-án indult, nulla genezis kínálattal.

Nyitottság
Az EPIC 100%-ban GPL V3 licenccel rendelkezik.
Bárki küldhet lekéréses kérelmet a githubon keresztül.

Engedély Nélküliség
Az EPIC egy engedély nélküli protokoll. Bárki futtathat egy teljes csomópontot és / vagy az 
enyémet.

Totó

Amerika
Kanada, Montreal Icemining 
USA Epicmine



EMEA
Németország        51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Oroszország/
Észak 
EU
Törökország            

Icemining

Icemining
Icemining

Ázsia-csendes-
óceáni térség

Kina
Hong Kong 
Szingapúr        Icemining

Szabályozási Kompatibilitás

COMPETES törvény
"A pénzügyi szolgáltatások innovációi átalakították és kibővítették a határokon átnyúló 
tranzakciók módszereit, amelyeket nem lehetett elképzelni 20 évvel ezelőtt, amikor a 
FinCEN (Pénzügyi Bűncselekmények Végrehajtási Hálózata) megkapta a különleges 
intézkedések hatáskörét." A törvény elismeri, hogy a digitális eszközöket törvényes célokra 
használják, de azt mondja, hogy "ez is áldás a rossz szereplők számára, mint például a 
szankciók megkerülői, a csalók, a pénzmosás és azok számára, akik ransomware 
támadásokat követnek el."
A központosított infrastruktúrára támaszkodó hálózatok egyre inkább nem lesznek képesek 
kiszolgálni a felhasználókat. Az EPIC profitál ebből a trendből.

Howey Teszt
2018 júniusában a SEC korábbi elnöke, Jay Clayton tisztázta, hogy a Bitcoin nem értékpapír: 
"Kriptovaluták: Ezek a szuverén valuták helyettesítései, helyettesítik a dollárt, az eurót, a 
jent bitcoinnal. Ez a fajta valuta nem biztosíték" - mondta Clayton.

Az EPIC-et kifejezetten a Howey Test kompatibilitására tervezték, szó szerint a Crypto Rating 
Council irányelvei szerint pontozva a diagramokról.

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


Infrastruktúra Bill / Broker Meghatározása
A javasolt jogszabályok értelmében bizonyos típusú blokkláncokat használó embereknek 
engedélyt kell szerezniük a bróker definíciója szerint. Az EPIC felhasználók immunisak erre.

STABLE törvény
Nem vonatkozik, mivel az EPIC nem stabilcoin és decentralizált.

Rugalmasság
A többfázisú proof-of-work algoritmusonként 2 óránként állítja be a nehézségeket, ami 
lehetővé teszi a hálózat számára, hogy könnyedén kezelje a +1000% -os és -90% hashrate 
változásokat. Idővel tovább növeljük hálózatunk heterogenitását, és növeljük annak 
stabilitását.

Vélemény

Az itt ismertetett elemzés alapján és az alábbi okok miatt szakmai véleményem 
szerint az EPIC CASH ("EPIC)" nem az Egyesült Államok 1933. évi értékpapírtörvénye (a 
továbbiakban: törvény) szerinti értékpapír, és nem is megfelel a "befektetési 
szerződés" megkötésének kritériumainak a SEC kontra Howey, 328 U.S. 29311946) (a 
továbbiakban "Howey") elemzése alapján, vagy utódai.

Háttér

Az EPIC blokklánc jelenleg a Testnetben található, és a zero premine fair launch 
genesis fő hálózati blokkja 2019. július 13-án és körülbelül 2019. július 13-án várható. Az 
EPIC alulról építkező adatvédelmi lánc.

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


Méretezhetőség

Tárolási követelmények

Teljesítmény

Blokk mérete MB Blokkolási idő 
másodperc

Tx/Blokk Tx/nap Blokkok/nap Tx/s Dátum

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Április-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Augusztus-22



8 30 8000 23MM 2880 267 november-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Június-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Augusztus-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Június-28

2028-as átviteli sebesség: 6,4k tx/s - 2028 júniusában az EPIC Blockchain Protocol naponta 
több mint 500 millió tranzakció feldolgozására lesz képes, ami megegyezik a Visa jelenlegi 
aktivitási szintjével. Ebben a skálán a díjak költséghatékonyak maradnak, mivel a 
blokktámogatás elegendő, és bőséges kapacitás áll rendelkezésre. Becsléseink szerint a 
legtöbb tranzakció lényegében ingyenes lesz (névleges spamellenes költség), és hogy a 
magas prioritású kifizetések, amelyeknek gyorsan át kell menniük, filléreket láthatnak.

Szűkössége
A központosított tőzsdék elkerülésével elkerültük a részleges tartalékos kettős kiadások 
problémáját. Csak 14 millió EPIC van, míg a tényleges BTC valódi száma már jóval 
meghaladja a 21 milliót. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megőrizzük Satoshi 
eredeti tervének ellátási integritását.

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


Sebesség

Gyorsabb fejléc-szinkronizálás

Fenntarthatóság

Szén-Negatív

Gazdaságilag Független és önfinanszírozó

Nulla e-Hulladék Lábnyom
Az EPIC-et már létező áruhardveren bányászják, miután más elsődleges célra, például 
táblázatkezelőkre (CPU) vagy játékra (GPU) vásárolták. A BTC több millió egység 
eldobható egyfunkciós ASIC hardvert állít elő, amelyek belépnek bolygónk 
hulladéklerakóiba és súlyosbítják a szennyezést.



Bizalom Minimalizálása

Alfa Szivárgás
Bálna riasztások - a BTC nagy tulajdonosai tudják, hogy amikor tranzakciót küldenek, mozgásukat 
nyomon követik. Ez az "alfa-szivárgás" akadályozza az optimális portfólióstratégia kialakítását, és 
teljesen megoldódik az alapréteg titkosságával, mint az EPIC-ben, amely nem rendelkezik Bálna 
riasztásokkal és rich listával.

Helyi érvényesítés
A BTC felhasználók általában úgy döntenek, hogy kiszervezik a csomópont működését egy harmadik 
félnek, aminek van értelme, mivel a teljes csomópont 380 gb lemezterületet igényel. Az EPIC ezzel 
szemben helyileg 2,2 GB-os térben fut, így az emberek számára hozzáférhetőbbé válik a 
csomópontok futtatása.  Külső csomóponthoz való csatlakozáskor fennáll a veszélyeztetett 
információk lehetősége - lényegében a felhasználónak bíznia kell a csomópontban, hogy hűségesen 
képviselje a hálózat jelenlegi állapotát. Az EPIC-felhasználók helyileg érvényesítik az összes 
tranzakciót, és nem kell megbízniuk egy harmadik félben.

Medenceszintű Szűrés
A BTC feladóinak bízniuk kell abban, hogy az olyan vállalatok, mint a Chainalysis, nem döntenek úgy, 
hogy címüket feketelistára helyezik, mert akkor a bányászati készletek, amelyek üzleti modellje a 
tranzakciók cenzúrázása és szűrése, nem tartalmazzák a tranzakciót egy blokkban. Az EPIC-nek nincs 
ilyen problémája, mert a bányászok nem látják a tranzakciók címadatait.

Szennyezett érmék
A BTC címzettjeinek, akik elfogadják a fizetést, bízniuk kell az ügyfelükben, mert a szennyezett érmék 
lehetősége mindig ott van. Az EPIC megszünteti ezt a bizalmat, mert a szennyezett érmék 
lehetetlenek. A vevőknek nemcsak az ismert szennyezett érmékre, hanem a potenciálisan jövőbeli 
szennyezett érmékre is résen kell lenniük. Amikor a BitMEX-et megvádolta az Igazságügyi 
Minisztérium, egyik napról a másikra az onnan származó pénzeszközöket gyanúsítottá tették. A 
Coinbase nem csak az orosz számlákat zárta le, hanem "az orosz tevékenységhez potenciálisan 
kapcsolódó számlákat". Az EPIC felhasználóknak nem kell foglalkozniuk ezekkel a politikai 
különbségekkel.

A BTC felhasználóinak bízniuk kell azokban, akikkel megosztják nyilvános kulcsukat, a "szennyezett 
por" támadások problémája miatt, amelyekben kis mennyiségű szennyezett érmét telepítenek, hogy 
szennyezzék a célt és késleltessék annak mozgását.

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


Megbízhatatlan Telepítés
Az olyan korábbi megközelítésekkel ellentétben, mint a Zcash és a Piratechain, amelyek 
megbízható beállítást igényelnek, az EPIC beállítása nem igényel bizalmat.

Mindenütt Jelenvalóság
Bányászat 112 országban

Használat
Explorer.epicmine.org:
Blokklánc magassága 1 341 156

Átlagos blokkidő 61,5 mp

Tranzakciók 118 799

Becsült díj 0.0063 EPIC

Hasznosság

Értéktár
A kezdetektől fogva az EPIC követte az inspirációja, a Bitcoin Core által tapasztalt 
ismerős repülési utat. Egy BTC, amelyet 2020 márciusában fektettek be az EPIC-be, 
jelenleg 129 BTC-t ér.

https://explorer.epicmine.org/


Csereeszköz

Költség $2 - $81 <$.01

Sebesség 10 perc 1 perc

Helyettesíthetőség Nem Igen

L1 átviteli sebesség 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 átviteli sebesség 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



Bányászati Szoftverek Támogatása
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Kereskedés
EPIC kínál kereskedők arbitrázs lehetőségeket két Dex hálózatok: Stellar és ViteX

Bitmart
2022. március 21-től a Bitmart befejezi integrációját, és megkezdi az EPIC/USDT 
kereskedést.

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
Fejlesztés Alatt
Díjmentes, adatvédelem-megőrzés
Nem felügyeleti Atomic Swap
Letölthető asztali dex

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

Közvetlen, nem felügyeleti jog, P2P Chain-Chain Atomic Swap



Pénztárca

Desktop GUI

Elérhető Linuxra, Macre és Windowsra



Új Funkciók
● Csatlakozás helyi és távoli csomópontokhoz
● Nem kell megnyitni a router portokat
● Tranzakciókat küldhet a Tor-on keresztül

Mobil



Verzióelőzmények
E3 2022 március-2022.
E2 2020
E1 szeptember-2019




