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Necessidades

Hoje a Epicenter Labs apresenta a E3, a terceira iteração do Protocolo EPIC blockchain. O 
lançamento inclui melhorias de funcionalidades chave que permitem aos construtores de 
dApp inovar como nunca antes.

Resumo
Uma versão puramente par-a-par do dinheiro eletrónico permite que os pagamentos on-
line sejam enviados diretamente de uma parte para outra sem passar por uma instituição 
financeira. Seguindo a política monetária padrão bitcoin de 21 milhões de moedas, 
juntamente com a mais longa regra em cadeia e prova de trabalho, a EPIC melhora o 
design original e resolve problemas-chave que atualmente retêm a adoção em massa.



A confidencialidade da camada de base protege os utilizadores de represálias, impede que 
as moedas fiquem contaminadas e proporciona resistência à censura, centralização, 
confisco e vigilância. Criámos um sistema de pagamentos descentralizado prático que é 
sem confiança, sem permissão, imutável e maximamente compatível com os regulamentos 
existentes e futuros.

Objetivos de Design

Mantendo-se fiel ao DNA de Bitcoin
Preservando os nossos valores

● Resistência à Censura
● Resistência à Centralização
● Resistência à confiscação
● Base Credível de Neutralidade
● Desaguisividade de permissão
● Compatibilidade regulamentar
● Resistência à Vigilância
● Minimização de confiança

Acessibilidade
● Os nós completos da EPIC vivem em mais de 100 países.
● Software necessário (Github |  App Store | Play Store) está disponível em 

todo o mundo.
● As transações podem ser enviadas por I2P & Tor.
● Lean, light, fast architecture bem adaptado a dispositivos móveis e de baixa 

potência.
●Anonimato & Privacidade

Todas as transações na EPIC são totalmente confidenciais, com valores e endereços 
cegos. Abordagens anteriores como CryptoNote em Monero deixam vestígios na 
blockchain que tornam as transações individuais vulneráveis à desanonimização 
posterior. As transações EPIC oferecem privacidade à prova de futuro, hoje e amanhã.

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


Confidencialidade
No BTC, estão disponíveis detalhes-chave sobre todas as transações para inspeção 
aberta na blockchain. Localização, endereço e quantidade são todos desencriptados 
e visíveis para todos e para sempre. A EPIC não revela endereço, montante nem 
localização geográfica das partes numa transação.

Auditoria Pública & Anonimato Individual
∞ No livro de contabilidade pública, é possível constatar que as transações ocorreram 

graças à presença do seu resíduo criptográfico - o núcleo - em cada bloco.

∞ No entanto, apenas o remetente e o destinatário podem verificar quaisquer 
pormenores sobre a transação para além do simples facto de ter ocorrido.

∞ As Provas de Pagamento oferecem a possibilidade de permitir a 
auditoria de operações de terceiros.

∞ Para os utilizadores que prefiram a vigilância ilimitada das suas transações 
individuais, haverá a opção de utilizar tokens "EPIC embrulhados", como o EONE 
em Wanchain ou o EPIC na Vite / Stellar / Binance Smart Chain de operadores de 
terceiros.

CoinJoin
Tal como acontece com os ovos, que uma 
vez mexidos não podem ser reconstruídos 
individualmente, todas as transações EPIC 
são agregadas automaticamente após 
cada bloco.

Cut-Through
A agregação Cut-Through elimina elementos de dados intermédios desnecessários, 
refletindo apenas a mudança final no estado. Se Alice enviar para Bob que envia para 
Carol, a blockchain regista a mudança líquida no estado: Alice->Carol, e os detalhes de Bob 
não precisam ser armazenados. Isto não só poupa espaço como também aumenta a 
privacidade.



Dandelion++
O Dandelion++ é uma solução leve e simples 
de camada de rede com anonimato 
formalmente garantido. Uma transação 
originária de Ontário (fase estaminal) pode 
finalmente aterrar (fase do cotão) em 
Camberra. O Dandelion++ impede que os 
utilizadores experimentem ataques físicos de 
Bitcoin.

I2P
O I2P é um canal alternativo para regiões onde Tor é inacessível. Desde a E2, as 
transações EPIC estão disponíveis através do I2P.

Compromissos de Pedersen
Os compromissos de Pedersen são um tipo de primitivo criptográfico que permite ao 
utilizador comprometer-se com um valor escolhido (ou declaração escolhida) mantendo-o 
escondido a outros, com a capacidade de revelar o valor comprometido mais tarde.



Para obter explicações mais detalhadas sobre o Compromisso pedersen, consulte aqui.

Assinaturas Schnorr
Tal como em Taproot, as assinaturas Schnorr fornecem a agregação chave, que 
impulsiona eficiências em processos computacionais. Ao contrário do Bitcoin Core, a 
Schnorr é aplicada a todas as transações por padrão, e não apenas a um subconjunto.

O esquema criptográfico schnorr para assinaturas digitais foi desenhado por Claus-Peter 
Schnorr e substitui uma interação pelo uso de uma função de haxixe criptográfico. Isto 
permite transações complexas e aumenta significativamente a privacidade do utilizador.

Tor
A rede Tor é um protocolo seguro e encriptado que 
pode garantir a privacidade dos dados e 
comunicações na web. Em resumo para o projeto 
Deencamento de Cebola, o sistema utiliza uma série 
de nós em camadas para ocultar endereços IP, 
dados on-line e histórico de navegação.

A E3 traz a capacidade de executar transações sobre o Tor diretamente a partir da carteira 
CLI, melhorando a resistência à vigilância.

zkPoK
A característica crucial da Prova de Conhecimento Zero-Conhecimento envolve que ambas 
as partes possam verificar a veracidade de uma peça de informação, mantendo-se 
ignorante do conteúdo da informação comprovada.

O princípio básico é simplesmente explicado: se Alice tem alguma informação secreta, 
como a combinação para abrir um cofre, e Bob deve verificar que ela tem esta informação 
sem ele mesmo obter a informação, então Alice abrirá o cofre sem deixar Bob ver a 
combinação, e depois fechá-la novamente.



Auditabilidade

Comprovações de Pagamento
As Provas de Pagamento permitem que os pagadores exijam aos beneficiários que 
provem a receção de fundos como parte do processo de transação. Os pagadores 
podem então utilizar estas "provas" para resolver os litígios de pagamento e provar que 
enviaram fundos para o beneficiário correto.

Resistência à Censura
True Nakamoto Distributed Consensus: 100% prova de trabalho, sem nóleiros especiais, 
regra de cadeia mais longa

Pode enviar transações offline de carteira fria para carteira fria através do método de 
transferência de ficheiros.

O que é a Resistência à Censura?
1. A rede em si não pode ser encerrada
2. Qualquer atividade individual de um utilizador na rede não pode
ser encerrada

Como a EPIC defende os utilizadores contra a censura - uma comparação com o Bitcoin Core

Custódia



Os utilizadores da EPIC geralmente 
guardam as suas próprias moedas 
localmente

Emaranhados Legais

Ex Post Facto -: Leis de alteração aplicadas 
retroativamente fazem uso de dados 
blockchain para criminalizar atividades 
anteriormente legais. As ações tomadas hoje 
podem voltar a assombrar décadas depois.

Não são deixados vestígios permanentes na 
blockchain, exceto resíduos criptográficos que 
não revelem informações sobre as transações 
ou sobre as partes.

Isto é totalmente desnecessário na EPIC, uma 
vez que todas as moedas são fungíveis e 
permutáveis.

Rede

As transações podem ser assinadas offline

Os utilizadores da EPIC não podem ser 
restringidos com base na sua localização porque 
podem enviar transações através da Tor & I2P e

Retaliação fora da cadeia

A EPIC protege os utilizadores deste, porque os 
endereços de transações e os montantes são 
invisíveis para as partes externas.

Piscina

Guardião: Os utilizadores de BTC optam 
predominantemente por permitir que 
terceiros a custódia dos seus bens. Se 
acontecer alguma coisa ao guardião, os 
ativos podem estar comprometidos.

UTXO Processos Judiciais -: Endereços individuais 
podem ser nomeados em ações legais, dando 
origem a uma indústria baseada em Wyoming 
para tentar proteger-se contra isso com um 
"período de enxaguamento".

Acesso à Internet O acesso a uma ligação à 
Internet é necessário para assinar uma 
transação

O tráfego do Núcleo bitcoin pode ser 
bloqueado e geofenced.

Apreensões de conta bancária -: Canadianos 
que doaram a camionistas usando BTC 
perderam acesso às suas contas bancárias.



Isto é impossível na EPIC

Moedas Contaminadas

Sanções
A lista OFAC SDN inclui endereços específicos. 
Qualquer pessoa que transfiram com estes 
endereços enfrenta exposição.

A EPIC não tem endereços. Todas as 
transações são diretamente carteira-carteira.

Carteiras misturadoras
Binance bloqueia transações para carteiras 
de misturas como Samourai e Wasabi. Os 
utilizadores da TradeOgre descobrem que os 
seus depósitos de BTC são rejeitados ao 
depositar em bolsas centralizadas como a 
Bitbuy.

Todas as moedas EPIC são fungíveis, 
eliminando o fenómeno das moedas 
contaminadas na sua origem.

Resistência à Centralização

Estrutura de governação Meta-DAO
A governação da DAO é claramente melhor do que a governação das empresas para as 
redes baseadas em blockchain. Os próprios DAOs podem tornar-se pontos contenciosos 
de politização, especialmente no que diz respeito ao dinheiro, (ou até mesmo vetores de 
ataque) e é por isso que desenhamos o ECR como meta-DAO ou "DAO dos DAOs".

Os conjuntos de mineração BTC são capazes de 
filtrar transações com base no endereço.

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


Centenas de colaboradores * centenas de grupos de chat = uma força distribuída. As 
iniciativas de base emergem organicamente, resultando numa estrutura celular adaptativa.

Hierarquia Formal Mínima
A resistência à centralização é mais do que um slogan, é um modo de vida.

Nenhuma Corporação
As startups blockchain com dezenas ou centenas de colaboradores assalariados cuidam 
naturalmente dos seus próprios interesses primeiro, levando a um potencial 
desalinhamento com outras partes interessadas. A EPIC, como um protocolo puro, coloca 
todos em pé de igualdade.

Sem Premine
Quando os infiltrados e as primeiras baleias dominam uma rede, pode levar a problemas 
de governação, como testemunhado no garfo duro de Ethereum.



Resistência à confiscação

Design sem endereço
Os doadores no Canadá descobriram recentemente que o envio de moedas de vigilância 
no valor de 50 dólares em cadeia pode levar a consequências fora da cadeia, como a 
confiscação de contas bancárias e até mesmo de ativos físicos.

Transações Confidenciais
Vizinhos intrometidos e regimes tirânicos não podem monitorizar os saldos da carteira 
para a atividade. A EPIC torna a criptomoeda segura para todos.

Dandelion++
Moedas de vigilância como o Bitcoin Core expõem os seus utilizadores ao risco revelando 
o endereço IP durante a efeção de uma transação. O Dandelion++ permite que os
utilizadores se mantenham seguros ao não vazarem a sua localização.

Projetado para auto-custódia
Os utilizadores na Coreia, a quem o seu governo acreditava dever impostos, encontraram 
as suas carteiras drenadas. Os utilizadores da EPIC geralmente mantêm a custódia das 
suas próprias chaves, que protegem contra a convulsão arbitrária.

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


Descentralização
Nódoas Completas

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

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


Concentração de Piscinas
À primeira vista, a quota de >51% de haxixe proveniente de Icemining.ca é 
preocupante, no entanto esta estatística única não conta toda a história:

● A Prova De Trabalho Polifásica (Feijoada Multi-Algo) requer que um intruso
comande 51% de todos os 3 algoritmos.

● 26% estão a minerar fora de uma piscina, o que proporciona segurança adicional
em caso de ataque.

Para uma rede com apenas 2 anos, ter já 4 piscinas criadas organicamente impulsionadas 
pela procura do mercado é extraordinário. Acreditamos que, para apoiar a nossa visão de 
milhares de milhões de nós cheios, a maioria dos quais são mineiros, precisaremos de 
dezenas de milhares de piscinas para evitar que se torne demasiado centralizado. Para tal, 
investimos recursos de I&D consideráveis desde 2019 nesta questão para eliminar os 
estrangulamentos subjacentes que atualmente impedem as pessoas de girar facilmente as 
suas próprias piscinas.

Esforços futuros para a descentralização do nível de piscina
● Continuar a incentivar empresários e mineiros de grande escala a operarem as

suas próprias piscinas

● DIY FOSS pool software disponível no Github



● Tie-in de piscinas de pow com estaca e outros tipos de nó no ecossistema 
Epicenter geral

Friendliness do desenvolvedor

API

API v3 para comunicação wallet (NOVO)

Melhorias de Usabilidade da API

Melhoria da documentação
A E3 melhora na nossa biblioteca de documentação existente, o que permite aos 
construtores chegar ao mercado mais rapidamente.

Facilidade de utilização

Transações canceláveis
Ao contrário das criptomoedas baseadas em endereços públicos, é impossível perder 
moedas em Mimblewimble. As transações enviadas por engano podem ser canceladas se 
ainda não estiverem finalizadas.

Portos
Na E2, foi necessário abrir portas de router para enviar uma transação. A E3 integra o Tor 
para que isto não seja mais necessário.

Mineração
Foram investidos recursos consideráveis para tornar a exploração mineira mais acessível e 
mais fácil. Exemplos específicos são Easy-Miner 2.0 by Blacktygr e autoconfiguration by 
Epicmine.org



Opções de Transação

Tor
A integração do Tor facilita transações interativas sem necessidade de abrir portas de 
router ou expor um endereço https. O anonimato melhora como resultado.

EpicPay.me
EpicPay.me permite que o manuseamento assíncronos não interativo de mensagens 
resolva para transações não interativas, embora de forma centralizada. As futuras 
versões deste serviço irão descentralizar e endurecer as infraestruturas.

Interface de Utilizador

Saída de Consola & Arquivo
#18 Divisão de saída e limpeza de ficheiros e consolas

TUI: Interface de Utilizador terminal
#13 Interface de Utilizador terminal: As listas podem ser deslocalizadas
#14 Interface de Utilizador terminal: Introduzir vista de registo
#15 Interface de Utilizador Terminal: Melhorias gerais na estabilidade e usabilidade



Segurança Económica

Estrutura de Custos Competitivos
O ecossistema Bitcoin Core exigiu mais de 10 mil milhões de dólares em despesas de 
capital para apoiar a segurança contínua da rede. Isto é totalmente desnecessário na 
EPIC, que funciona com hardware de mercadoria já existente.

Cadeia de fornecimento aberta

AMD Receitas: 
$15b

Não RandomX
ProgPow

Apple Receitas: 
$365b

Não M1: RandomX & ProgPow

ARM 
Receitas: $2b

Não RandomARM

Bitmain 
Receitas: $2b

Yes Não

Intel Receitas: 
$79b

Yes RandomX

MicroBT 
Receitas: $1b

Yes Não

Nvidia 
Receitas: $24b

Não ProgPow



$82b $483b

Mineração Multi-algoritmo de prova de trabalho 
polifásica evita imposto ASIC
Os utilizadores do Bitcoin Core gastaram mais de mil milhões de dólares em taxas de 
mineração em 2021.

Tesouraria auto-financiado

Flexibilidade
Pode ser estendida para acomodar casos de uso adicional. As versões futuras incluirão 
capacidade multi-activo e algoritmos adicionais.

Multi-Activo
As futuras versões permitirão a criação de vários tipos de token, fungíveis ou não 
fungíveis, a serem negociados na cadeia EPIC juntamente com $EPIC, o ativo nativo da 
cadeia. Isto permite que os ativos alternativos sejam negociados com a proteção total da 
Mimblewimble.

Esta abordagem fornece funcionalidade semelhante a tokens ERC20, sem a sobrecarga de 
contratos inteligentes, ao lado da moeda nativa da EPIC. Usando Mimblewimble para 
suportar fichas personalizadas, estendemos a verdadeira fungibilidade ao universo 
simbólico pela primeira vez.

Os emitentes podem fornecer transparência sobre o número total de ativos em circulação, 
proporcionando privacidade absoluta para transações específicas. Os ativos podem ser 
trocados de forma segura e fungísta em cadeia, permitindo a descoberta de preços e o 
desalfandegamento do mercado, preservando simultaneamente o conjunto completo de 
garantias Mimblewimble para transações individuais.



A adição de tokens personalizados permite que o poder de Mimblewimble seja 
alavancado numa excitante gama de novos casos de uso. Downloads digitais, milhas de 
passageiro frequente, minutos móveis, multas de estacionamento são exemplos de casos 
de uso que podem beneficiar.

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

ERC20-Style
Tipos de Ativos
Fungível:
Não fungível: ERC721, 1155 etc

Formatos de Transação
Na E3, as transações são interativas e requerem 3 passos. As futuras versões do 
protocolo permitirão transações de 2 etapas e 1 etapa, reduzindo os requisitos de 
coordenação e alargando o leque de casos de utilização aplicáveis.

No futuro, procuramos fornecer um maior apoio às transações presenciais:

● Transações áudio
● Transações Bluetooth
● Transações de código QR

Camada de transporte
Ao tornar o transporte de dados modular na base de código, os contribuintes de terceiros 
podem facilmente adicionar novos canais, ajudando a experimentação e também uma 
resposta rápida à censura.



Impermeabilização do futuro

Aplicações Adicionais
A integração de algoritmos específicos da TPU oferece a possibilidade de tornar útil a 
prova de trabalho e transforma a EPIC num motor de aprendizagem automática.

Prova de Trabalho Polifásica
Os algoritmos comprometidos são pouco preocupantes porque o design modular da 
EPIC permite algoritmos de troca de calor em movimento.

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
Os esforços de investigação realizados desde 2019 confirmam que os algoritmos 
estruturados da rede são compatíveis.

Alta Garantia

Teste automatizado
A E3 deu-nos a oportunidade de investir em infraestruturas de testes automatizados que 
melhorarão a nossa capacidade de impulsionar lançamentos futuros mais rapidamente.

Testado em batalha
Como parte da nossa abordagem "liderar em vez de sangrar borda", sentimo-nos muito 
confortáveis a puxar estas mudanças do resto do ecossistema Rust-Mimblewimble, uma 
vez que têm sido funcionais na produção noutras redes durante tempo suficiente.

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


Maturidade
O código importado está em produção há mais de 12 meses sem incidentes noutros 
projetos.

Rust
Escolhemos a Rust pelas suas propriedades de segurança de memória, que limitam a 
margem de erro do programador.

Dívida Técnica

Melhoria da segurança e estabilidade
Erro #6 7 8

Resolução de Conflitos
Erro #20

Otimização
#11 Melhor saída PMMR manuseamento e índice de DB de cadeia
Otimizar o ajuste de dificuldade

Pares: Canal MPSC e mensagens de aperto de mão iniciais
Erro #10

Comunicação servidor-carteira
Erro #22

Melhoria da Estabilidade
Erro #12

Sincronização
Erro #21

Compatibilidade do Windows
Erro #23



Manutenção
#5 O Hardfork (HF2) introduz as alterações do CuckarooM29 PoW
#6 Novo Cabeçalho Versão 7
#7 Melhor Chave de Versão cabeçalho
#9 Integrar o sorriso 3.0.0 base de código

Imutabilidade
Comentário do membro da comunidade Izlo:

No cripto há muitas ideologias realmente importantes. Palavras como liberdade, liberdade, 
privacidade, descentralizada, sem confiança, imutabilidade, e muitas mais são 
frequentemente usadas em papel branco para documentar crenças fundamentais 
partilhadas por uma comunidade. Com o passar do tempo, estes princípios fundamentais 
são testados e a resiliência pode ser avaliada.  Uma moeda que começa como Prova de 
Trabalho minada por componentes ubíquos e descentralizados de CPU e GPU recorre à 
acumulação centralizada de ASICs. Prova descentralizada de Trabalho dá lugar a prova 
centralizada de estaca. Há trocas óbvias. Parabéns por ter assegurado a rede. Mas a que 
custo? A própria base de uma crença na descentralização é vendida aos interesses 
corporativos em vez de beneficiar o leigo como era a intenção na maioria dos jornais 
brancos. Claro que a moeda ainda pode ser relativamente descentralizada em comparação 
com o fiat, mas um pilar de valor fundamental está comprometido e há melhores 
alternativas apoiadas por comunidades que ainda se preocupam. O que será mais 
resistente a longo prazo? A moeda que se mantém fiel aos valores comunitários 
partilhados ou à moeda que vende à indústria corporativa? A resposta é clara. O que torna 
a criptosta em primeiro lugar e que são as pessoas que participam nas nossas 
comunidades. Então, o que tudo isto tem a ver com imutabilidade?

Bem, o exemplo dado para a descentralização é relevante para a imutabilidade. O exemplo 
capta como o desvio dos valores fundamentais da comunidade é o mesmo que 
comprometer a imutabilidade.  Chega ao cerne da pergunta feita tão beligerantemente: "A 
lei do código?" Em termos simples, SIM, exceto quando não é. Os valores fundamentais da 
comunidade, tal como documentados nos papel brancos, estão muito mais próximos do 
que deve ser interpretado como lei. O EPIC Value Overflow Incident demonstra o nosso 
compromisso com princípios fundamentais quando há um conflito.



Neutralidade

Comunidade Governada
Quando confrontados com desafios, como a relocalização de percentagens mineiras, ou 
como socializar a perda do Incidente do Excesso de Valor, tornamo-nos mais fortes.

DAO-Financiado
Todas as taxas de desenvolvimento acumulam-se no Epicenter DAO Treasury e não são um 
centro de lucros para ninguém.

Campo de jogo de nível
Todos os envolvidos tiveram a mesma oportunidade de adquirir moedas, seja através da 
mineração ou da compra no mercado aberto.

Sem Premine
A EPIC Fair foi lançada a 2 de setembro de 2019 com um fornecimento de génese de zero.

Abertura
A EPIC está 100% licenciada em GPL V3.Qualquer um pode enviar um pedido de retirada 
através de Github.

Desaporência
A EPIC é um protocolo sem permissão. Qualquer um pode executar um nó completo e/ou 
o meu.

Pools

Américas

Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine



EMEA
Germany 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Rússia/Norte  
EU
Turquia            Icemining

Icemining
Icemining

Ásia-
Pacífico
China
Hong Kong 
Singapore Icemining

Compatibilidade regulamentar

COMPETES Ato
A lei proposta escreve: "As inovações nos serviços financeiros transformaram e 
expandiram métodos de transações transfronteiriças que não poderiam ter sido previstos 
há 20 anos, quando a FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) recebeu a sua 
autoridade de medidas especiais." A lei reconhece que os ativos digitais são usados para 
fins legítimos, mas diz que é "também uma bênção para maus atores como fugitivos de 
sanções, burlões, branqueadores de dinheiro e aqueles que cometem ataques de 
ransomware".
As redes que dependem de infraestruturas centralizadas serão cada vez mais incapazes de 
servir os utilizadores. A EPIC beneficia desta tendência.

Teste Howey
Em junho de 2018, o antigo presidente da SEC, Jay Clayton, esclareceu que a bitcoin não é 
uma garantia: "Criptomoedas: São substituições de moedas soberanas, substituem o dólar, 
o euro, o iene por bitcoin. Este tipo de moeda não é uma segurança", disse Clayton.

A EPIC é explicitamente concebida para a compatibilidade do Howey Test, pontuando 
literalmente fora das tabelas de acordo com as diretrizes do Crypto Rating Council.

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


Projeto de lei de infraestrutura / definição de corretor
De acordo com a legislação proposta, as pessoas que utilizam certos tipos de blockchains 
podem ser obrigadas a obter licenças ao abrigo da definição de corretor. Os utilizadores da 
EPIC são imunes a isto.

STABLE Act
Não se aplica, uma vez que a EPIC não é uma forma estável e está descentralizada.

Resiliência
A Prova de Trabalho Polifásica ajusta a dificuldade a cada 2 horas individualmente, por 
algoritmo, o que permite à rede lidar com alterações de haxixe de +1000% e -90% com 
facilidade. Continuaremos a aumentar a heterogeneidade da nossa rede ao longo do 
tempo e a aumentar a sua estabilidade.

Opinião
Com base na análise aqui apresentada e pelas razões que se seguem, na minha opinião 
profissional, o EPIC CASH ("EPIC) não é um título conforme definido no United States 
Securities Act de 1933 (o "Lei"), nem atende aos critérios para formar um "contrato de 
investimento" sob a análise da SEC v. Howey, 328 US 29311946) (doravante "Howey"), ou 
sua progênie.

Fundo
A blockchain EPIC está atualmente na Testnet com zero premine fair launch genesis 
main block agendado para cerca de 13 de julho de 2019. EPIC é uma cadeia de 
privacidade de base.

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


Escalabilidade

Requisitos de armazenamento

Produção

Tamanho do 
bloco MB

Tempo de bloqueio 
Se

Tx/Bloco Tx/Dia Blocos/Dia Tx/s Data

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Abril-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Agosto-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Novembro-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Junho-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Agosto-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Junho-28

2028 Produção: 6,4k tx/s - em junho de 2028, o Protocolo EPIC Blockchain poderá processar 
mais de 500 milhões de transações por dia, o que equivale ao nível atual de atividade da 
Visa. A esta escala, as taxas continuarão a ser rentáveis, uma vez que a subvenção por 
bloco é suficiente e existe uma ampla capacidade. A nossa estimativa é que a maioria das 
transações serão essencialmente gratuitas (custo nominal anti-correio publicitário não-
correio eletrónico) e que os pagamentos de alta prioridade que devem passar rapidamente 
podem ver tostões por.

Escassez
Ao evitar as trocas de valores centralizadas, evitámos o problema das duplas despesas de 
reserva fracionária. Existem apenas 14 milhões de EPIC, enquanto o verdadeiro número de 
BTC eficaz já ultrapassa os 21 milhões. Faremos tudo o que for possível para preservar a 
integridade do fornecimento do design original de Satoshi.

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


Velocidade

Sincronização de cabeçalho mais rápido

Sustentabilidade

Carbono Negativo

Economicamente Independente & Self-Funding

Pegada zero de E-Waste
A EPIC é minada em hardware de mercadoria que já existe, tendo sido comprada para 
outro propósito primário, como folhas de cálculo (CPU) ou jogos (GPU). A BTC gera 
milhões de unidades de hardware ASIC de função única descartável que entram nos 
aterros do nosso planeta e agravam a poluição.



Minimização de Confiança

Fuga alfa

Whale Alerts - grandes detentores de BTC sabem que quando enviam uma transação, os seus 
movimentos serão rastreados. Esta "fuga alfa" é uma barreira à construção de uma estratégia 
de portefólio ideal e é completamente resolvida pela confidencialidade da camada de base, 
como na EPIC, que não tem Alertas de Baleia e nenhuma Lista Rica.

Validação Local
Os utilizadores de BTC geralmente optam por subcontratar a operação de nó a terceiros, o 
que faz sentido dado que um nó completo requer 380gb de espaço em disco. A EPIC, pelo 
contrário, funciona localmente em 2,2gb de espaço, tornando-o mais acessível para as 
pessoas correrem nós.  Ao ligar-se a um nó externo, existe a possibilidade de informação 
comprometida - na sua essência, o utilizador deve confiar no nó para representar fielmente o 
estado atual da rede. Os utilizadores da EPIC validam localmente todas as transações e não 
têm de confiar num terceiro.

Filtragem ao nível da piscina
Os remetentes da BTC devem confiar que empresas como a Chainalysis não decidam designar 
o seu endereço como lista negra, porque, então, os pools mineiros cujo modelo de negócio é 
censurar e filtrar transações não incluirão a transação num bloco. A EPIC não tem este 
problema porque os mineiros não conseguem ver detalhes de endereços de transações.

Moedas Contaminadas
Os recetores da BTC, aqueles que aceitam o pagamento nele, devem confiar no seu cliente, 
porque a possibilidade de moedas contaminadas está sempre lá. A EPIC acaba com esta 
confiança, porque as moedas contaminadas são impossíveis. Os recetores devem estar 
atentos não só sobre moedas contaminadas conhecidas, mas também potenciais futuras 
moedas contaminadas. Quando o BitMEX foi acusado pelo Departamento de Justiça, durante a 
noite, quaisquer fundos provenientes de lá foram tornados suspeitos. A Coinbase não só 
fechou contas russas, como encerrou "contas potencialmente ligadas à atividade russa". Os 
utilizadores da EPIC não precisam de se preocupar com estas distinções políticas.

Os utilizadores de BTC devem confiar naqueles com quem partilham o seu endereço principal 
público, devido ao problema dos ataques de "poeira contaminada" em que uma pequena 
quantidade de moeda contaminada é implantada para poluir um alvo e atrasar a sua 
circulação.

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


Configuração sem confiança
Ao contrário de abordagens anteriores como Zcash e Piratechain que requerem uma 
configuração fidedigna, a configuração EPIC não requer confiança.

Ubiquidade
Mineração em 112 países

Utilização
Explorer.epicmine.org:
Altura blockchain 1.341.156
Tempo médio de bloqueio 61,5 s
Transações 118.799
Taxa Estimada 0.0063 EPIC

Utilidade

Loja de Valor
Desde a sua criação, a EPIC tem seguido a conhecida rota de voo experimentada pela 
sua inspiração, Bitcoin Core. Um BTC investido na EPIC em março de 2020 vale 
atualmente 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Meio de Troca

Custo $2 - $81 <$.01

Velocidade 10 minutos 1 minuto

Fungibilidade Não Sim

L1 Produção  2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Suporte a software de mineração
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Negociação
EPIC oferece aos comerciantes oportunidades de arbitragem em duas redes Dex: Stellar e 
ViteX

Bitmart
A partir de 21 de março de 2022, a Bitmart completa a sua integração e começará a 
oferecer trading na 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
No Desenvolvimento
Sem Taxa, Preservação de Privacidade
Atomic Swap não-custodial
Desktop Dex transferível

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

Direto, Não-Custodial , Cadeia P2P - Cadeia Atomic Swap



Carteira

Desktop GUI

Disponível para Linux, Mac e Windows



Novas Funcionalidades

● Con- Conecte-se a nómada local e remota
● Não há necessidade de abrir portas router
●  Pode enviar transações sobre Tor

Móvel



História da 
Versão
E3 Março-2022
E2 2020
E1 Setembro-2019




