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Ireo Zavatra Manan-danja
Nohatsaraina ny zava - bitany

Ahirizo tsara ny zava - tsarotra
Tsiambaratelo

Tor

Zavatra ilaina

Amin'izao fotoana izao ny Epicenter Labs dia mampiditra ny E3, ny andiany fahatelo 
amin'ny EPIC Blockchain Protocol. Tafiditra ao anatin'ny famoahana ny fanatsarana fototra 
izay manome fahafahana ireo mpanorina ny dAPP hanavao tsy mbola nisy toy izany 
hatramin'izay.

Tsy azo tratra
Ny dika mitovy tsotra amin'ny vola elektronika dia mamela ny fandoavam-bola amin'ny 
aterineto mivantana avy amin'ny antoko iray mankany amin'ny iray hafa nefa tsy mandalo 
amin'ny andrim-panjakana ara-bola. Taorian'ny politika ara-bola Bitcoin Standard momba 
ny vola madinika 21 tapitrisa miaraka amin'ny fitsipika lava indrindra sy ny Proof-Of-Work, 
dia mivoatra amin'ny endrika tany am-boalohany ny EPIC ary mamaha ireo olana lehibe 
amin'izao fotoana izao izay mihazona ny fananganan-jaza faobe.



Miaro ny mpiserasera amin'ny valifaty ny tsiambaratelon'ny sosona fototra, manakana ireo 
vola madinika tsy ho voaloto, ary manohitra ny sivana, ny fampivangongoana, ny fakàna an-
keriny ary ny fanaraha-maso. Namorona rafitra fandoavam-bola azo ampiharina izahay, 
izay tsy azo itokisana, tsy azo ekena, tsy azo ovana, ary mifanaraka tsara amin'ny fitsipika 
efa misy sy amin'ny hoavy.

Manorata tanjona

Mijanona ho Mahatoky amin'ny DNA-n'i Bitcoin
Miaro ny fitsipika arahintsika

● Fanoherana ny Sivana
● Fanoherana ny fampivangongoana
● Fanoheran'ny Fanoherana
● Fototra azo tsapain-tanana amin'ny tsy fiandanian'ny atsy na ny 

aroa
● Tsy misy fahazoan-dalana
● Regulatory Compatibility
● Fanoheran'ny Fanaraha-maso
● Matokia ny fanalefahana

_Fahafahana mampiasa
● Mipetraka any amin'ny firenena 100 mahery ny EPIC feno nodes.
● Rindrambakoly ilaina (Github | | Azo jerena maneran-tany ny Play Store.
● Azo alefa any amin'ny I2P & Tor ny fifanakalozana.
● Lean, hazavana, maritrano haingam-pandeha tsara ho an'ireo fitaovana 

finday sy mora mandeha amin'ny herinaratra.

Tsy mionona anarana sy tsiambaratelo
Tsiambaratelo tanteraka ny fifanakalozana rehetra ao amin'ny EPIC, miaraka amin'ny vola 
sy adiresy jamba. Ny fomba fanao teo aloha toy ny CryptoNote in Monero dia mamela 
soritra ao amin'ny blockchain izay mahatonga ny fifanakalozana tsirairay ho marefo 
amin'ny fanesorana ny anarana any aoriana any. Ny fifanakalozana EPIC dia manolotra 
fiainana manokana tsy misy mahafantatra ny hoavy, anio sy rahampitso.

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


Tsiambaratelo
Ao amin'ny BTC, azo jerena amin'ny alalan'ny fanaraha-maso misokatra momba ny 
blockchain ny antsipirihany fototra momba ny fifanakalozana rehetra. Tsy voaafina sy 
hita amin'ny rehetra sy ny tafony, mandrakizay, ny toerana sy ny adiresy ary ny vola. 
Tsy ahariharin'ny EPIC amin'ny fifanakalozana ara-barotra na amin'ny alalan'ny 
fifanakalozam-bola ny adiresy na ny vola na ny toerana ara-jeografika misy ireo antoko.

Fahasalamam-bahoaka sy ny tsy fisalasalan'ny tsirairay
∞ Eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe, azo atao ny mahita fa nisy ny fifanakalozana ara-

barotra noho ny fisian'ny sisan'izy ireo amin'ny alalan'ny sokatra - ny voa - isaky ny sakana.

∞ Na izany aza, ny mpandefa sy ny mpandray ihany no afaka maminany ny 
antsipirihany momba ny fifanakalozana mihoatra noho ny zava-misy fotsiny.

∞ Manome fahafahana hanao izay rehetra azon'ny antoko fahatelo atao ny 
manao ny fifanakalozana ara-bola.

∞ Ho an'ireo mpampiasa izay misafidy ny fanaraha-maso tsy misy fepetra ny fifanakalozana 
ataon'izy ireo manokana, dia hisy ny safidy amin'ny fampiasana ireo famantarana 
"voafandrika EPIC" toy ny EONE ao amin'ny Wanchain na EPIC ao amin'ny Vite / Stellar / 
Binance Smart Chain avy amin'ireo mpandraharahan'ny antoko hafa.

CoinJoin
Toy ny amin'ny atody, izay tsy azo aorina 
ho azy manokana, dia natambatra ho azy 
isaky ny sakana ny fifanakalozana rehetra 
ao amin'ny EPIC.

Cut-Through
Manafoana ireo singa angon-drakitra mpanelanelana tsy ilaina ny fanakambanana ny Cut-
Through, izay maneho fotsiny ny fiovana farany eo amin'ny fanjakana. Raha mandefa any 
amin'i Bob izay mandefa any amin'i Carol i Alice, dia mandrakitra ny fiovan'ny aterineto ao 
amin'ny fanjakana ny blockchain: Alice->Carol, ary tsy tokony hotehirizina ny antsipirihan'i 
Bob. Tsy vitan'ny hoe mitahiry toerana fotsiny izany, fa manatsara ny fiainana manokana 
koa.



Dandelion++
Ny Dandelion++ dia vahaolana maivana sy 
mahitsy amin'ny tambajotra miaraka amin'ny 
tsy fitononana anarana azo antoka amin'ny 
fomba ofisialy. Mety ho tratra ihany amin'ny 
farany (dingana kely) ao Tacloban ny 
fifanakalozana avy amin'ny fifanakalozana avy 
any Ontario (dingana amin'ny tsangambato). 
Manakana ireo mpampiasa tsy hanao 
fanafihana ara-batana Bitcoin i Dandelion++.

I2P
Fantsona hafa ho an'ireo faritra tsy ahafahana miditra amin'ny Tor ny I2P. Nanomboka 
tamin'ny E2, azo jerena amin'ny alalan'ny I2P ny fifanakalozana EPIC.

Fanoloran-tena amin'ny Pedersen
Ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny Pedersen dia karazana sora-batsy izay ahafahan'ny 
mpampiasa iray manolo-tena amin'ny sanda voafidy (na fanambarana voafidy) sady 
mitazona izany ho miafina amin'ny hafa, miaraka amin'ny fahafahana manambara ny 
soatoavina feno fanoloran-tena any aoriana.



Raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny Fanoloran-tenan'ny 
Pedersen, jereo eto.

Sonia Schnorr
Toy ny tany Taproot, ny sonian'ny Schnorr dia manome ny fanangonana fototra, izay 
mitondra ny tsy fahatomombanana eo amin'ny dingana fanatodanan-javatra. Tsy tahaka 
an'i Bitcoin Core, ny Schnorr dia ampiharina amin'ny fifanakalozana rehetra amin'ny 
alalan'ny fomba tsotra, fa tsy amin'ny zana-tohatra fotsiny.

Nataon'i Claus-Peter Schnorr ny rafitra Schnorr ho an'ny sonia nomerika ary manolo ny 
fifandraisana amin'ny alalan'ny fampiasana ny tenifototra cryptographika. Izany dia 
ahafahana manao fifanakalozana sarotra sy mampitombo be ny fiainana manokan'ny 
mpampiasa.

Tor
Ny tambajotra Tor dia firesaka azo antoka sy voaaro 
izay afaka miantoka ny fiainana manokana ho an'ny 
angon-drakitra sy ny fifandraisana ao amin'ny 
tranonkala. Fohy ho an'ny tetikasa Onion Routing, 
mampiasa andiana nodes voafahana ny rafitra mba 
hanafenana ny adiresy IP, ny angon-drakitra an-
tserasera, ary ny tantaran'ny fitetezana.

Ny E3 dia mitondra ny fahafahana manatanteraka ny fifanakalozana mivantana amin'ny 
Tor avy ao anatin'ny kitapom-bolaN'ny CLI, manatsara ny fanoherana fanaraha-maso.

zkPoK
Ny lafiny lehibe amin'ny Porofon'ny Fahalalana ny Fahalalana dia ahitana fa samy afaka 
manamarina ny fahamarinan'ny sombin-dahatsoratry ny vaovao ny roa tonta sady 
mijanona ho tsy mahalala ny votoatin'ny vaovao voaporofo.

Hazavaina tsotra izao fotsiny ny fitsipika fototra: raha manana vaovao miafina i Alice, toy ny 
fitambarana mba hanokatra toerana azo antoka, ary tokony hanamarina i Bob fa manana 
ity vaovao ity izy raha tsy mahazo ny vaovao, dia hanokatra ny azo antoka i Alice nefa tsy 
hamela an'i Bob hahita ny fitambarana, ary avy eo hakatona indray.



Fanamarinam-bola

Porofon'ny fandoavam-bola
Ny fandoavam-bola dia ahafahan'ireo mpandoa vola mitaky amin'ireo olona mandoa 
vola mba hanaporofo ny fahazoana vola ho ampahany amin'ny dingana fifanakalozana. 
Afaka mampiasa ireo "fitsipika" ireo avy eo ireo mpandoa vola mba hamahana ny 
fifandirana momba ny fandoavam-bola ary hanaporofo fa nandefa vola ho an'ny olona 
tena mandoa vola izy ireo.

Fanoherana ny Sivana
True Nakamoto Distributed Consensus: porofo 100% amin'ny asa, tsy misy nodes 
manokana, fitsipika lava indrindra amin'ny rojo

Afaka mandefa fifanakalozana ivelan'ny aterineto manomboka amin'ny poketra 
mangatsiaka mankany amin'ny poketra mangatsiaka amin'ny alalan'ny fomba 
famindrana rakitra.

Inona no atao hoe Sivana?
1. Tsy azo akatona ny tambajotra
2. Tsy azo akatona ny asan'ny mpampiasa tsirairay ao amin'ny tambajotra

Ny fomba hiarovan'ny EPIC ny mpiserasera amin'ny sivana - fampitahana amin'i Bitcoin Core

Custody



Amin'ny ankapobeny ireo mpampiasa EPIC 
dia mitazona ny vola madinika ao an-
toerana

Fakana lalàna

Tsy misy soritra maharitra tavela ao amin'ny 
blockchain afa-tsy ny sisan'ny cryptographika 
izay tsy manome vaovao momba ny 
fifanakalozana na ny antoko amin'izy ireo.

Tsy ilaina mihitsy izany ao amin'ny EPIC, 
satria azo esorina sy azo ampifamaivana ny 
vola madinika rehetra.

Rezo

Azo sakanana ny fifamoivoizan'ny Bitcoin Core .

Tsy azo ferana araka ny toerana misy azy ireo 
mpampiasa EPIC satria afaka mandefa 
fifanakalozana amin'ny Tor & I2P sy

Tsy misy intsony ny famaizana faingana

Miaro ny mpiserasera amin'izany ny EPIC, 
satria tsy hitan'ny antoko ivelany ny adiresy 
sy ny vola azo avy amin'izany.

Pool

Custodiana: Ny mpampiasa ny BTC dia 
misafidy ny hamela ny antoko hafa hitàna 
ny fananany. Raha misy zavatra mitranga 
amin'ilay mpamboly, dia mety ho 
voatohintohina ny fananana.

Ex Post Facto -: Ny fanovana tanteraka ny 
lalàna dia mampiasa ny angon-drakitry ny 
blockchain mba hanamelohana ireo hetsika 
ara-pitsarana teo aloha. Mety hiverina 
amin'ny 2012 taona aty aoriana ny zavatra 
atao ankehitriny.

Lalàna UTXO -: Ny adiresin'ny tsirairay dia 
azo omena anarana amin'ny asa ara-
pitsarana, mahatonga ny indostria iray ao 
Wyoming hiezaka hiaro amin'izany amin'ny 
"vanim-potoanan'ny fivontosana".

Ilaina ny fidirana amin'ny Internet amin'ny 
alalan'ny Internet mba hanaovana sonia 
fifanakalozana iray

Azo soniavina ivelan'ny aterineto ny 
fifanakalozana

Tsy afaka niditra tamin'ny kaontiny any 
amin'ny banky intsony ireo Kanadiana izay 
nanolotra fanomezana ho an'ireo mpamily 
kamiao tamin'ny alalan'ny BTC.



Tsy azo atao izany ao amin'ny EPIC

Vola madinika voaloto

Famaizana
Ahitana adiresy manokana ny lisitry ny OFAC 
SDN. Na iza na iza manao ireo adiresy ireo dia 
miatrika fisehoana.

Tsy manana adiresy ny EPIC. Ny fifanakalozana 
rehetra dia vita amin'ny poketra mivantana.

Mixer Wallets
Manakana ny fifanakalozana amin'ny poketra 
manafangaro tahaka an'i Samourai sy Wasabi 
ny Binance. Hitan'ireo mpampiasa avy ao 
amin'ny TradeOgre fa nolavina ny petra-bolany 
ao amin'ny BTC rehefa mipetraka amin'ny 
fifanakalozana foibe tahaka an'i Bitbuy.

Azo tsapain- tanana ny vola madinika rehetra 
ao amin'ny EPIC, ka manafoana ny zava - 
mitranga amin'ny vola madinika misy poizina.

Fanoherana ny fampivangongoana

Firafitry ny Fitantanana Meta-DAO
Mazava ho azy fa tsara kokoa ny fitantanana ny DAO noho ny fitantanana orinasa ho 
an'ireo tambajotra mifototra amin'ny blockchain. Ny DAOs ihany koa dia mety ho lasa 
teboka mampiadihevitra amin'ny fanaovana politika, indrindra fa any amin'ny toerana misy 
ny vola, (na mpanafika mihitsy aza) izay antony namoronantsika ny ECR ho Meta-DAO na 
"DAO of DAOs".

Afaka manivana ny fifanakalozana ara-
barotra mifototra amin'ny adiresy ireo dobo 
fitrandrahana ao amin'ny BTC.

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


Mpandray anjara an-jatony * vondrona karajia an-jatony = hery mizara. Mipoitra amin'ny 
fomba voajanahary ny fandraisana an-tanana avy amin'ny iva, izay miafara amin'ny firafitry 
ny finday.

Minimal Formal Hierarchy
Mihoatra noho ny fomba fiaina fotsiny ny fanoherana ny fampivangongoana, fa fomba 
fiaina.

Tsy misy orinasa
Mikarakara ho azy ny tombontsoany manokana aloha ny Blockchain, izay mitarika ho 
amin'ny mety ho tsy fahaiza-manao amin'ireo mpandray anjara hafa. NY EPIC, amin'ny 
maha-ftolom-pisainana madio azy, dia mametraka ny rehetra ho mitovy tongotra.

Tsy misy Premine
Rehefa mibahan -toerana ao amin'ny tambajotra ny ao anatiny sy ny trozona fatratra, dia 
mety hiteraka olana eo amin'ny fitantanana izany, araka ny hita maso tao amin'ny 
Ethereum hard fork.



Fanoherana ny fikirakiranana

Fandraiketana tsy misy adina
Vao haingana ireo mpanome fanampiana any Kanada no nahita fa ny fandefasana vola 
madinika mitentina 50 dolara amin'ny rojo dia mety hitarika any amin'ny voka-dratsy tsy 
azo ihoarana, toy ny fananana kaonty any amin'ny banky ary hatramin'ny fananana ara-
batana nalaina an-keriny mihitsy aza.

Fifanakalozam-bola tsy misy tomika
Tsy afaka manara-maso ny fifandanjan'ny vola ho an'ny asa ireo mpifanolo-bodirindrina 
amin'i Nosy sy ny fitondrana jadonika. Mahatonga ny olona tsy ho tia tena ny EPIC.

Dandelion++
Ireo vola madinika toy ny Bitcoin Core dia mampiseho ireo mpampiasa azy ireo ho 
tandindonin-doza amin'ny alalan'ny famoahana ny adiresy IP rehefa manao 
fifanakalozana. Ny Dandelion++ dia mamela ireo mpampiasa azy hijanona ho azo antoka 
amin'ny tsy famoahana ny toerana misy azy ireo.

Natao ho an'ny tena
Ireo mpampiasa ao Korea izay ninoan'ny governemantany fa tokony handoa hetra dia 
nahita ny tahirin-ketrany ho ritra. Amin'ny ankapobeny ireo mpampiasa EPIC dia mitazona 
ny fanalahidiny manokana, izay miaro amin'ny fanintonana tsy amin'ny fitsaratsarana.

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


Fanalefahana

Nodes feno

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

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


Pool Concentration
Raha jerena voalohany, ny >51% amin'ny tenifototra avy amin'ny Icemining.ca dia 
mampanahy, na izany aza, tsy mitantara ny tantara manontolo ity antontan'isa tokana ity:

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) dia mitaky mpanafika hibaiko ny 
51%-n'ireo algôrithms 3.

● 26% no mitrandrahana harena an-kibon'ny tany ivelan'ny dobo filomanosana, izay 
manome fiarovana fanampiny amin'ny fanafihana.

Ho an'ny tambajotra izay vao 2 taona monja, tena miavaka ny fananana dobo 
filomanosana 4 voarafitra araka ny tokony ho izy entin'ny tinady ara-barotra. Mino izahay 
fa mba hanohanana ny fomba fijerintsika ireo nodes feno an-davitrisany, izay ny 
ankamaroany dia fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, dia mila dobo filomanosana 
an'aliny isika mba tsy ho lasa foibe loatra. Noho izany antony izany, nampiasa vola be 
tamin'ny R&D izahay nanomboka tamin'ny taona 2019 mikasika ity olana ity mba 
hanesorana ireo 'tavotsoratra' izay manakana ny olona tsy hihodina mora foana amin'ny 
dobo filomanosana.

Ezaka ho an'ny dobo filomanosana

● Tohizo ny fandrisihana ireo mpandraharaha sy ireo mpitrandrika goavana mba 
hampiasa ny dobo filomanosana azy manokana

● Rindrambakoly DIY FOSS azo jerena ao amin'ny Github



● Tie-in of PoW poW miaraka amin'ny fanondranana sy ireo karazana nodes hafa 
ao anatin'ny tontolo iainana Epicenter amin'ny ankapobeny

Hatsaram - panahy

API

API v3 ho an'ny fifandraisana Wallet (Vaovao)

Fanatsarana ny fahafahana mampiasa ny API

Fanatsarana ny tahirin-kevitra
E3 dia manatsara ny tahirim-bokintsika efa misy, izay ahafahan'ireo mpanorina miditra 
haingana kokoa eny an-tsena.

Fahatsemotry ny fampiasana

Fanafoanana ireo fifanakalozana azo ampiasaina
Tsy tahaka ny cryptocurrencies ho an'ny daholobe, tsy azo atao ny manary vola madinika 
ao Mimblewimble. Azo foanana ireo fifanakalozana nalefa tamin'ny fahadisoana raha 
mbola tsy vita.

Irika
Tao amin'ny E2, nilaina ny nanokatra ny seranan-tsambon'ny "router" mba handefasana 
fifanakalozana. Ny E3 dia mampahalefa ny Tor mba tsy ilaina intsony izany.

Fitrandrahana harena an-ety
Maro ireo loharanom-pitaovana nampiasaina mba hahatonga ny fitrandrahana harena an-
ki ki kiato ho mora kokoa sy mora kokoa. Ohatra manokana amin'izany ny Easy-Miner 2.0 
avy amin'i Blacktygr sy ny autoconfiguration avy amin'ny Epicmine.org



Safidin'ny fifandraisana

Tor
Manamora ny fifanakalozana ifandrimaroana ny fampidirana ny Tor nefa tsy mila 
manokatra seranan-tsambo na mampiseho adiresy https. Mihatsara ny tsy fanadihadiana 
anarana vokatr'izany.

EpicPay.me
EpicPay.me ahafahana mamaha ny fomba fitantanana hafatra tsy misy fangarony amin'ny 
alalan'ny fitaovana, na dia amin'ny fomba fototra aza. Ny ho avin'ity tolotra ity dia vao 
mainka hampahatsiahy sy hanamafy ny foto-drafitrasa.

Mpaneran'ny mpampiasa

Fivoahan'ny rakitra
#18 Fivakisan'ny Rakitra sy ny famoahana ary ny fanadiovana

TUI: Terminal User Interface
#13 Terminal User Interface: Azo akirakira ny lisitra
#14 Terminal User Interface: Ampahafantaro ny sehon-tatitra
#15 Terminal User Interface: Fanatsarana ankapobeny ny fahamarinan-toerana sy ny 
fahafaha-manao



Filaminan'ny toe -

Fikolokoloana amin'ny fifaninanana
Nitaky fandaniana 10 lavitrisa dolara mahery tamin'ny vola lany tamin'ny renivola ny 
tontolo iainana Bitcoin Core mba hanohanana ny fitohizan'ny fiarovana ny tambajotra. 
Tena tsy ilaina mihitsy izany ao amin'ny EPIC, izay mandeha amin'ny fitaovana efa 
misy.

Sokafy ny Rojon'ny Famatsiana

AMD Fidira: 
$15b

Tsia RandomX
ProgPow

Apple Fidira: 
$365b

Tsia M1: RandomX & ProgPow

ARM Fidira: 
$2b

Tsia RandomARM

Bitmain 
Fidira: $2b

Eny Tsia

Intel Fidira: 
$79b

Eny RandomX

MicroBT 
Fidira: $1b

Eny Tsia

Nvidia Fidira: 
$24b

Tsia ProgPow



$82b $483b

Misoroka ny hetran'ny ASIC ny Polyphasic Proof-of-Work 
Multi-Algorithm Mining
Nandany 1 lavitrisa dolara tamin'ny saran'ny fitrandrahana harena anki ki kiarona tamin'ny 
taona 2021 ireo mpampiasa Bitcoin Core.

Fitantanam-bola ho an'ny tena

Fahalefahana
Azo omena ny tranga fanampiny amin'ny fampiasana azy. Ny ho avy dia ahitana fahafaha-
manao maro sy algôrithma fanampiny.

Multi-Asset
Ny dika amin'ny hoavy dia ahafahana mamorona karazana famantarana maro, azo hanina 
na tsia, ho amidy ao amin'ny rojon'ny EPIC miaraka amin'ny $EPIC, ny fananan'ilay rojo. 
Izany dia ahafahana manakalo ireo fananana hafa amin'ny fiarovana feno an'i 
Mimblewimble.

Io fomba io dia manome asa mitovy amin'ny famantarana ERC20, tsy misy ny fialohavan'ny 
fifanarahana avo lenta, miaraka amin'ny vola madinika avy amin'i Epic. Mampiasa ny 
Mimblewimble isika mba hanohanana ireo famantarana mahazatra, ka sambany isika vao 
afaka manao an'izao rehetra izao.

Afaka manome mangarahara momba ny fitambaran'ny fananana mivezivezy ireo 
mpamoaka olana sady manome fiainana manokana tanteraka ho an'ny fifanakalozana 
manokana. Mety ho azo atakalo tsara sy azo antoka ny vola, ahafahana mahita ny vidin-
javatra sy ny fahazoan-dalana ara-barotra sady mitahiry ny antoka fenon'ny Mimblewimble 
ho an'ny fifanakalozana tsirairay.



Ny fanampiana famantarana ny fomba amam-panao dia mamela ny herin'ny 
Mimblewimble ho lasa karazana tranga vaovao ampiasaina. Ohatra amin'ny fampiasana 
ireo tranga izay mety hitondra tombontsoa ny fitrohana nomerika, kilaometatra maro, 
minitra amin'ny finday, tapakilan'ny parking.

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

ERC20-Style

Karazan'ny Asset
Fungible:
Tsy-Fungible: ERC721, 1155 etc

Endriky ny transaction
Ao amin'ny E3, ny fifanakalozana dia ifandrimtana ary mila dingana 3. Ny ho avin'ny fiditra 
amin'ny fiditra dia hanome fahafahana ny fifanakalozana dingana 2 sy dingana 1, hampihena 
ny fepetra takiana amin'ny fandrindrana sy ny fanitarana ny isan'ny tranga azo ampiharina 
amin'ny fampiasana azy.

Amin'ny hoavy, mikatsaka ny hanome fanohanana tsy mitsaha-mitombo ho an'ny 
fifanakalozana mivantana izahay:

● Fifanakalozana feo
● Fifanakalozana Bluetooth
● Fifanakalozam-bola amin'ny kaody QR

Layer'ny fitaterana
Amin'ny alalan'ny fanamboarana ny fitaovana fitaterana angon-drakitra ao amin'ny kaody, 
afaka manampy mora foana fantsona vaovao, manampy amin'ny fanandramana ary koa 
valinteny haingana amin'ny sivana ireo mpandray anjara avy amin'ny antoko fahatelo.



Fanaporofoana amin'ny hoavy

Rindran'asa Fanampiny
Ny fampidirana ny algôrithms TPU-specific dia manome fahafahana ny hanaporofo ny 
asa ilaina ary mamadika ny EPIC ho milina fianarana milina.

Porofon'ny asa maro
Tsy dia miasa saina loatra ny algôrithms voatohintohina satria ny firafitry ny EPIC dia 
manome algôrithma mafana eo amin'ny lalitra.

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
Ny ezaka fikarohana natao hatramin'ny 2019 dia manamafy fa mifanaraka tsara ny 
algôrithma voarafitra.

Fanomezan-toky lehibe

Fitsapana mandeha hoazy
Nomen'ny E3 fahafahana hampiasa vola amin'ny foto-drafitrasa andrana mandeha ho azy 
isika izay hanatsara ny fahafahantsika manosika haingana kokoa ny famoahana amin'ny 
hoavy.

Notsapaina tamin'ny ady
Ao anatin'ny fomba "mitarika antsika fa tsy ny sisin-dalana mandeha rà", dia mahazo aina 
tsara izahay amin'ny fitarihana ireo fiovana avy ao anatin'ny tontolo iainana Rust-
Mimblewimble, satria efa niasa tamin'ny famokarana tao amin'ny tambajotra hafa 
nandritra ny fotoana ampy izy ireo.

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


Fahamatorana
Efa 12 volana mahery no namokatra ny mari-pahetsikevitra nafarana nefa tsy nisy 
tranga tany amin'ny tetikasa hafa.

Rust
Nisafidy an'i Rust izahay noho ny fananany fiarovana amin'ny fitadidiana, izay mametra 
ny sehatra ho an'ny fahadisoana amin'ny rindrambaiko.

Trosa Ara-teknika

Nanatsara ny filaminana sy ny filaminana
Kilema  #6 7 8

Vahaolana amin'ny fifandirana
Kilema  #20

Fanalefahana
#11 Tsara kokoa ny mamoaka ny PMMR sy ny tondro Chain DB

Ahirizo tsara ny zava - tsarotra

Namana: fantsona MPSC sy hafatra voalohany

Kilema  #10

Fifandraisana amin'ny mpizara
Kilema #22

Fanatsarana ny fahamarinan-toerana
Kilema  #12

Fampitrihana
Kilema  #21

Firindran'ny Windows
Kilema  #23



Fikolokoloana
#5 Ny Hardfork (HF2) dia nampiditra ny fanovana ny CuckarooM29 PoW

#6 Dika vaovao 7

#7 Tsara kokoa ny fiovan'ny kinovan'ny loha

#9 Integrate grin 3.0.0 codebase

Tsy mety mihodina
Fanehoan-kevitra avy amin'ilay mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Izlo:

Ao amin'ny crypto, maro ireo foto-kevitra tena manan-danja. Ny teny toy ny fahafahana, ny 
fahafahana, ny fiainana manokana, ny fanalefahana, ny tsy azo itokisana, ny tsy azo 
itokisana, ary ny maro hafa dia matetika ampiasaina amin'ny tsipiky ny fotsy mba 
handraketana ireo finoana fototra ifampizaran'ny vondrom-piarahamonina iray. Rehefa 
mandeha ny fotoana dia tsapaina ireo fitsipika fototra ireo ary azo vinaniana ny faharetana.  
Vola madinika iray izay manomboka amin'ny maha-porofon'ny asa azo trandrahana 
amin'ny alalan'ny CPU sy ny Singa fototra GPU azy no mitodika any amin'ny foiben'ny ASICs. 
Ny porofo ara-tsaina momba ny asa dia manome lalana ho an'ny porofo fototry ny Tsatòka. 
Mazava ho azy fa misy ny fifanakalozana ara-barotra. Arahabaina ny fiarovana ny 
tambajotra. Inona anefa no vokany? Ny fototry ny finoana ny fanalefahana dia amidy ho 
amin'ny tombontsoan'ny orinasa fa tsy amin'ny tombontsoan'ny olona tsotra tahaka ny 
fikasana amin'ny ankamaroan'ny fotsy hoditra. Mazava ho azy fa mety mbola ho azo 
ampiasaina tsara ihany ilay vola madinika raha oharina amin'ny tsy fahombiazana, saingy 
misy andry iray misy lanjany fototra voatohintohina ary misy ireo safidy tsara kokoa 
tohanan'ireo vondrom-piarahamonina izay mbola miraharaha. Iza no haharitra kokoa 
rehefa ela ny ela? Ilay vola madinika izay marina amin'ny fizaràna ny soatoavin'ny vondrom-
piarahamonina na ny vola madinika izay mivarotra amin'ny indostrian'ny orinasa? Mazava 
ny valiny. Ny mahatonga ny crypto ho manan-danja voalohany ary izany no olona mandray 
anjara amin'ny fiaraha-monina misy antsika. Inona àry no ifandraisan'izany rehetra izany 
amin'ny tsy fahafahana miovan'ny asa?

Tena ilaina ny ohatra omena ho an'ny fanalefahana. Ny ohatra dia mampiseho ny fomba 
mampivily lalana ny soatoavina fototry ny vondrom-piarahamonina amin'ny tsy fisian'ny 
olana.  Tonga hatrany amin'ny fotoan'ilay fanontaniana napetraka tamim-pahasiahana 
izany hoe: "Lalàna ve ny kaody?" Amin'ny teny tsotra indrindra, ENY, afa-tsy rehefa tsy 
izany. Ny soatoavina fototry ny vondrom-piarahamonina araka ny voarakitra ao anatin'ny 
whitepapers dia manakaiky lavitra noho izay tokony ho adika ho lalàna. Mampiseho ny 
fanoloran-tenantsika amin'ireo fitsipika fototra rehefa misy ny fifandirana ny zava-nitranga 
tamin'ny EPIC Value Overflow Incident.



Tsy momba ny atsy na ny aroa

Voatantana ny Fiaraha-monina
Rehefa miatrika fanamby, toy ny hoe ny isan-jaton'ny fitrandrahana harena an-kiato, na ny 
fomba hampifanerana ny fahaverezan'ny sandam-bola avy amin'ny Zava-misy, dia lasa 
matanjaka kokoa isika.

DAO-Funded
Ny saran'ny mpandraharaha rehetra dia mifanaraka amin'ny Epicenter DAO Treasury ary 
tsy foibem-pampasoana na ho an'iza na ho an'iza.

Level Playing Field
Nanana fahafahana mitovy amin'izany ihany koa ny olona rehetra nandray anjara 
tamin'izany mba hahazoana vola madinika, na amin'ny alalan'ny fitrandrahana na amin'ny 
fividianana eny an-tsena misokatra.

Tsy misy Premine
Nanomboka tamin'ny 2 Septambra 2019 ny rariny EPIC, miaraka amin'ny famatsiana ny 
aotra.

Fisokafana
100% GPL V3 ny EPIC.

Na iza na iza dia afaka mandefa fangatahana hery amin'ny alalan'ny github.

Tsy nahazoana alalana
Floride tsy nahazoana alalana ny EPIC. Na iza na iza dia afaka mandefa node sy/na ahy 
feno.

Pools

Amerika
Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine



EMEA
Alemaina        51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Rosia/
Tavaratra 
EU
Torkia            

Icemining

Icemining
Icemining

Azia-Pasifika
Chine
Hong Kong 
Singapore Icemining

Regulatory Compatibility

ASAN'NY COMPETES
Manoratra ny volavolan-dalàna, "Niova sy nanitatra ny fomba fifanakalozana ara-barotra 
miampita sisintany izay tsy azo novinambaraina 20 taona lasa izay ny FinCEN (Tambajotra 
Fampiharana ny Heloka Bevava Ara-bola) rehefa nomena ny fahefana manokana ny FinCEN 
(Tambajotra Fampiharana ny Heloka Bevava Ara-bola). Eken'ilay hetsika fa ampiasaina 
amin'ny tanjona ara-dalàna ny fananana nomerika, saingy milaza izy fa "zava-dehibe ho 
an'ireo mpilalao ratsy ihany koa izany, toy ny sazy, mpisoloky, mpanadio vola, ary ireo izay 
manao fanafihana amin'ny alalan'ny fitaovana fandoavana vola."

Tsy ho afaka hanome tolotra ho an'ireo mpampiasa azy hatrany ireo tambajotra izay 
mizaka ny foto-drafitrasa foibe. MANDRAy soa avy amin'izany ny EPIC.

Fitsapana ny Howey
Tamin'ny Jona 2018, nanazava ny filohan'ny SEC teo aloha, Jay Clayton, fa tsy fiarovana ny 
bitcoin: "Cryptocurrencies: Ireo no solon'ny volam-pirenen'ny mpanjaka, soloy ny dolara, ny 
euro, ny yen amin'ny bitcoin. Tsy fiarovana izany karazana vola izany," hoy i Clayton.

Ny EPIC dia natao mazava tsara ho an'ny fahafaha-manaon'ny Howey Test, ary manaingo 
ara-bakiteny ireo tabilao araka ny torolalan'ny Filankevitra Crypto Rating.

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


Volavolan-dalàna momba ny foto-drafitrasa / 
Fanoritsoritana ny famaritana
Eo ambanin'ny volavolan-dalàna, mety ho takiana amin'ireo olona mampiasa karazana 
blockchains sasany ny fahazoana fahazoan-dalana eo ambanin'ny famaritana. Tsy afa - 
miala amin'izany ny mpampiasa EPIC.

LALÀNA AZO ANTOKA
Tsy mihatra, satria tsy marin-toerana ny EPIC ary tsy mendrika.

Faharetana
Manitsy ny fahasarotana isaky ny adiny 2 isaky ny tsirairay, isaky ny algôrithma, izay 
ahafahan'ny tambajotra mandray an-tànana ny +1000% sy -90% amin'ny alalan'ny fiovàna 
amin'ny alalan'ny fandriampahalemana ny Polyphasic Proof-of-Work. Hanohy hampitombo 
ny isan'ny tambajotranay izahay rehefa mandeha ny fotoana ary hampitombo ny 
fahamarinan-toerany.

-Kevitra
Mifototra amin'ny famakafakana apetraka eto, ary noho ny antony manaraka, araka 
ny hevitro matihanina, ny EPIC CASH ("EPIC) dia tsy fiarovana araka ny voafaritra ao 
amin'ny Lalàna momba ny fiarovana amerikana tamin'ny 1933 (ny "Lalàna"), ary tsy 
mahafeno ny fepetra hananganana "fifanarahana fampiasam-bola" eo ambanin'ny 
famakafakana ny SEC v. Howey, 328 US 29311946) (manaraka izany "Howey"), na ny 
taranany.

lafika

Ny EPIC blockchain dia ao amin'ny Testnet amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny 
zero premine fair launch genesis main net block voalahatra ny 13 jolay 2019.

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


_Fahafahana manao zavatra

Zavatra takina amin'ny fitehirizana

Amin'ny alalan'nyput

Haben'ny block 
(MB)

Fotoanan'ny block 
(Seconds)

Tx/Block Tx/Andro Andian-trano/
Andro

Tx/s Daty

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Aprily-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Aogositra-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Novambra-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Jona-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Aogositra-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Jona-28

2028 Amin'ny alalan'nyput: 6.4k tx/s - amin'ny Jona 2028, ho afaka hikarakara 
fifanakalozana 500 tapitrisa mahery isan'andro ny EPIC Blockchain Protocol, izay mitovy 
amin'ny tahan'ny asan'i Visa amin'izao fotoana izao. Amin'io ambaratonga io, hijanona ho 
lafo vidy ny saram-pianarana, satria ampy ny famatsiam-bola amin'ny fanakanana ary ampy 
ny fahafaha-manao. Ny vinavinanay dia hoe ny ankamaroan'ny fifanakalozana dia ho 
maimaim-poana (ny vidin'ny fanoherana ny 'spam' ary ny fandoavam-bola avo lenta izay tsy 
maintsy mandalo haingana dia mety hahita vola kely.

Scarcity
Nisoroka ny olana momba ny fandaniana amin'ny ampahany amin'ny tahirin - tsakafo 
izahay, rehefa tsy miasa tsara ny fifanakalozana foibe. 14 tapitrisa monja ny EPIC, raha toa 
ka efa mihoatra ny 21 tapitrisa ny tena isan'ny BTC mahomby. Hanao izay rehetra azo atao 
izahay mba hiarovana ny tsy fivadihan'ny endrika tany am-boalohany nataon'i Satoshi.

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


Hafainganana

Firindrin'ny loham-pejy

Faharetana

Karbôna

Mahaleo tena ara-toekarena & Fizakan-tena

Dian-tongotra E-Waste
Ny EPIC dia mitrandraka amin'ny fitaovana efa misy, rehefa novidiana ho amin'ny 
tanjona fototra hafa toy ny fanapariahana (CPU) na ny gaming (GPU). Ny BTC dia 
mamokatra fitaovana ASIC an-tapitrisany izay miditra ao amin'ny fanariam-pako eto 
amin'ny planetantsika ary mampitombo ny fandotoana.



Matokia ny fanalefahana

Alpha Leak
Fantatry ny tompon'ny BTC fa rehefa mandefa fifanakalozana izy ireo, dia ho arahana maso ny 
fihetsik'izy ireo. Sakana amin'ny fananganana ny paikadin'ny portfolio tsara indrindra ity 
"fiporitsahana amin'ny alalan'ny 'alpha' ity ary voavahan'ny tsiambaratelon'ny sosona fototra, toy ny 
ao amin'ny EPIC, izay tsy manana fanairana amin'ny trozona ary tsy misy lisitra manan-karena.

Fankatoavana eo an-toerana
Amin'ny ankapobeny ireo mpampiasa ny BTC dia misafidy ny hamoaka ny asa node ho an'ny antoko 
fahatelo, izay misy dikany satria mila 380gb ny toerana misy ny tady feno. Mifanohitra amin'izany 
kosa, ny EPIC dia mandeha eo amin'ny 2,2gb amin'ny toerana malalaka ao an-toerana, mahatonga 
ny olona ho mora kokoa ho an'ny olona ny mandefa ny nodes.  Rehefa mifandray amin'ny node 
ivelany, dia mety hisy ny mety hisian'ny vaovao voatohintohina - raha ny marina, dia tsy maintsy 
matoky ny node ny mpiserasera mba haneho amim-pahatokiana ny toetry ny tambajotra amin'izao 
fotoana izao. Manamarin'ireo mpampiasa EPIC ao an-toerana ny fifanakalozana rehetra ary tsy mila 
matoky ny antoko fahatelo izy ireo.

Fanasivanan'ny Pool-Level
Tsy maintsy matoky ireo mpandefa ny BTC fa tsy manapa-kevitra ny hanendry ny adiresiny ho anaty 
anaty mainty ireo orinasa toy ny Chainalysis, satria avy eo tsy tafiditra ao anatin'ireo dobo 
fitrandrahana izay ny lasitra ara-barotra izay ny hanivana sy hanivana ny fifanakalozana dia tsy ho 
tafiditra ao anatin'ny fanakanana. Tsy manana izany olana izany ny EPIC satria tsy afaka mahita ny 
antsipirihan'ny fifanakalozana ireo mpitrandraka harena an-kibo.

Vola madinika voaloto
Tsy maintsy matoky ny mpanjifany ireo mpandray ny BTC, ireo izay manaiky ny fandoavam-bola 
amin'izany, satria eo foana ny mety hisian'ny vola madinika maloto. Matetika no esorin'ny EPIC izany 
fitokisana izany, satria tsy azo tanterahina ireo vola madinika voaloto. Tsy tokony hitandrina fotsiny 
ireo mpandray, tsy momba ireo vola madinika efa voaloto ihany, fa koa vola madinika misy poizina 
amin'ny hoavy. Rehefa nampangain'ny Departemantan'ny Fitsarana ny BitMEX, nandritra ny alina 
dia nisy vola avy any no ahiahiana. Tsy nanakatona ny kaonty Rosiana fotsiny ny Coinbase, fa 
nakatony ny "kaonty mety mifandray amin'ny hetsika Rosiana". Tsy mila miahiahy ny amin'ireo 
fahasamihafana ara-politika ireo ny mpiserasera EPIC.

Tsy maintsy matoky ireo izay izaràny ny adiresiny ho an'ny daholobe ireo mpampiasa ny BTC, noho 
ny olan'ny fanafihana "vovoka voaloto" izay ielefan'ny vola madinika kely voaloto mba handotoana 
ny tanjona sy hanemorana ny hetsika ataony.

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


Fandrindrana tsy misy fitokisana
Tsy tahaka ireo fomba fanao teo aloha toy ny Zcash sy ny Piratechain izay mitaky 
fametrahana azo itokisana, tsy mila fitokisana ny fametrahana ny EPIC.

Ubiquity
Fitrandrahana harena an - tany any amin'ny tany 112

Fampiasa
Explorer.epicmine.org:
Blockchain Haight 1,341,156

Salanisan'ny fotoana 61,5 sm

Fifanakalozana 118,799

Novinavinaina ho 0.0063 EPIC

Utility

Tehiribidy ny sanda
Hatramin'ny nanombohany, nanaraka ny làlan'ny sidina mahazatra iainan'ny aingam-
panahiny, Bitcoin Core, ny EPIC. Mitentina 129 BTC amin'izao fotoana izao ny BTC iray 
nampiasaina tao amin'ny EPIC tamin'ny Martsa 2020.

https://explorer.epicmine.org/


Medium of Exchange

Sanda $2 - $81 <$.01

Hafainganana 10 minitra 1 minitra

Fialam-po Tsia Eny

L1 hatramin'ny 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 Hatramin'ny  2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



Fandraisana an-tànana ny rindrambakombara
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Trading
Manome fahafahana tsy ara-drariny ho an'ireo mpivarotra ao amin'ny tambajotra Dex roa 
ny EPIC: Stellar sy ViteX

Bitmart
Tamin'ny 21 Martsa 2022, nahavita ny fampidirana azy ireo ny Bitmart ary hanomboka 
hanolotra varotra ao amin'ny 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
Eo am-pampandrosoa
Tsy misy-Fee, Tsiambaratelo-Preserving
Swap tsy misy Custodial
Dex, sehatr'asa azo sintonina

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

Mivantana, tsy misy Custodial, P2P Chain-Chain Atomic Swap



Wallet

Desktop GUI

Azo ampiasaina ho an'ny Linux, Mac, & Windows



Zavatra vaovao
● Mifandray amin'ny Nodes sy ny Nodes lavitra
● Tsy ilaina ny manokatra ny seranan-tsambon'i Router
● Afaka mandefa fifanakalozana amin'ny Tor

Mobile



Diarin'ny 
dikan-teny
E3 Martsa-2022
E2 2020
E1 Septambra-2019




