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Astăzi Epiccenter Labs introduce E3, a treia iterație a Protocolului EPIC Blockchain. 
Lansarea include îmbunătățiri ale caracteristicilor cheie care permit constructorilor dApp să 
inoveze ca niciodată.

Abstract
O versiune pur peer-to-peer a numerarului electronic permite ca plățile online să fie trimise 
direct de la o parte la alta fără a trece printr-o instituție financiară. Urmând politica 
monetară Bitcoin Standard de 21 de milioane de monede, împreună cu cea mai lungă 
regulă a lanțului și Proof-Of-Work, EPIC îmbunătățește designul original și rezolvă 
problemele cheie care frânează în prezent adoptarea în masă.



Confidențialitatea stratului de bază protejează utilizatorii de represalii, împiedică 
pătrunderea monedelor și oferă rezistență la cenzură, centralizare, confiscare și 
supraveghere. Am creat un sistem practic de plată descentralizat, care este lipsit de 
încredere, fără permisiune, imuabil și compatibil la maxim cu reglementările existente și 
viitoare.

Obiective De Proiectare

Rămâneți fideli DNA-ului Bitcoin
Păstrarea valorilor noastre

● Rezistența la cenzură
● Rezistența la centralizare
● Rezistența la confiscare
● Baza credibilă a neutralității
● Lipsa permisiunii
● Compatibilitate cu reglementările
● Rezistenta la supraveghere
● Minimizarea încrederii

Accesibilitate
● Nodurile complete EPIC trăiesc în peste 100 de țări.
● Software-ul necesar (Github | App Store | Play Store) este disponibil în 

întreaga lume.
● Tranzacțiile pot fi trimise prin I2P & Tor.
● Arhitectură slabă, ușoară, rapidă, potrivită pentru dispozitivele mobile și cu 

putere redusă.

Anonimatul Si Confidențialitatea
Toate tranzacțiile din EPIC sunt complet confidențiale, cu sume și adrese orbite. 
Abordările anterioare, cum ar fi CryptoNote din Monero, lasă urme în blockchain care fac 
tranzacțiile individuale vulnerabile la deanonimizarea ulterioară. Tranzacțiile EPIC oferă 
confidențialitate orientată spre viitor, astăzi și mâine.

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


Confidențialitate
În BTC, detalii cheie despre toate tranzacțiile sunt disponibile pentru inspecția 
deschisă pe blockchain. Locația, adresa și cantitatea sunt toate necriptate și vizibile 
tuturor și diverse, pentru totdeauna. EPIC nu dezvăluie nici adresa, nici suma, nici 
locația geografică a părților la o tranzacție.

Auditabilitate publică și anonimat individual
∞ Pe registrul public, este posibil să se vadă că tranzacțiile au avut loc datorită 

prezenței reziduului lor criptografic - nucleul - în fiecare bloc.

∞ Cu toate acestea, numai expeditorul și destinatarul sunt în măsură să stabilească orice 
detalii despre tranzacție dincolo de simplul fapt că aceasta a avut loc.

∞ Dovezile de plată oferă posibilitatea de a permite auditabilitatea 
tranzacțiilor de către terți.

∞ Pentru utilizatorii care preferă supraveillability nerestricționată a tranzacțiilor lor 
individuale, va exista opțiunea de a utiliza "înfășurat EPIC" token-uri, cum ar fi 
EONE pe Wanchain sau EPIC pe Vite / Stellar / Binance Smart Chain de la operatori 
terți.

CoinJoin
La fel ca în cazul ouălor, care odată 
amestecate nu pot fi reconstruite 
individual, toate tranzacțiile EPIC sunt 
agregate împreună automat după fiecare 
bloc.

Cut-Through
Agregarea cut-through elimină elementele de date intermediare inutile, reflectând doar 
modificarea finală a stării. Dacă Alice îi trimite lui Bob care îi trimite lui Carol, blockchain-ul 
înregistrează schimbarea netă a stării: Alice->Carol, iar detaliile lui Bob nu trebuie stocate. 
Acest lucru nu numai că economisește spațiu, dar, de asemenea, îmbunătățește 
confidențialitatea.



Dandelion++

Dandelion++ este o soluție ușoară și simplă 
strat de rețea cu anonimatul garantat în mod 
oficial. O tranzacție originară din Ontario (faza 
stem) poate atinge în cele din urmă în jos (faza 
puf) în Canberra. Dandelion++ împiedică 
utilizatorii să se confrunte cu atacuri fizice 
Bitcoin.

I2P
I2P este un canal alternativ pentru regiunile în care Tor este inaccesibil. Începând cu E2, 
tranzacțiile EPIC au fost disponibile prin I2P.

Angajamentele Pedersen
Angajamentele Pedersen sunt un tip de primitiv criptografic care permite unui utilizator să 
se angajeze la o valoare aleasă (sau o declarație aleasă), păstrând-o în același timp 
ascunsă altora, cu capacitatea de a dezvălui valoarea angajată mai târziu.



Pentru explicații mai detaliate cu privire la angajamentul Pedersen, a se vedea aici.

Schnorr Semnături
Ca și în Taproot, semnăturile Schnorr prevăd agregarea cheilor, ceea ce stimulează 
eficiența în procesele computaționale. Spre deosebire de Bitcoin Core, Schnorr se aplică 
tuturor tranzacțiilor în mod implicit, nu doar unui subset.

Schema criptografică Schnorr pentru semnături digitale a fost proiectată de Claus-Peter 
Schnorr și înlocuiește o interacțiune prin utilizarea unei funcții hash criptografice. Acest 
lucru permite tranzacții complexe și crește semnificativ confidențialitatea utilizatorilor.

Tor
Rețeaua Tor este un protocol securizat, criptat, care 
poate asigura confidențialitatea datelor și 
comunicațiilor de pe web. Prescurtarea de la 
proiectul Onion Routing, sistemul utilizează o serie 
de noduri stratificate pentru a ascunde adresele IP, 
datele online și istoricul de navigare.

E3 aduce capacitatea de a executa tranzacții prin Tor direct din portofelul CLI, îmbunătățind 
rezistența la supraveghere.

zkPoK
Caracteristica crucială a Zero-Knowledge Proof of Knowledge implică faptul că ambele părți 
pot verifica veridicitatea unei informații, rămânând în același timp ignorante cu privire la 
conținutul informațiilor dovedite.

Principiul de bază este pur și simplu explicat: dacă Alice are unele informații secrete, cum ar 
fi combinația pentru a deschide un seif, iar Bob ar trebui să verifice dacă are aceste 
informații fără ca el să obțină el însuși informațiile, atunci Alice va deschide seiful fără a-l 
lăsa pe Bob să vadă combinația și apoi să o închidă din nou.



Auditabilitate

Dovezi de plată
Dovezile de plată permit plătitorilor să solicite beneficiarilor plăților să dovedească 
primirea de fonduri ca parte a procesului de tranzacție. Plătitorii pot folosi apoi aceste 
"dovezi" pentru a soluționa litigiile de plată și pentru a dovedi că au trimis fonduri către 
beneficiarul corect al plății.

Rezistența Cenzurii
Adevărat Nakamoto distribuite Consens: 100% dovada de muncă, nu noduri speciale, cea 
mai lungă regulă lanț

Poate trimite tranzacții offline din portofel rece în portofel rece prin metoda de transfer 
de fișiere.

Ce este rezistența la cenzură?
1. Rețeaua în sine nu poate fi închisă
2. Activitatea oricărui utilizator individual în rețea nu poate fi închisă

Cum EPIC apără utilizatorii împotriva cenzurii - o comparație cu Bitcoin Core

Custodie



Utilizatorii EPIC își păstrează, în general, 
propriile monede la nivel local

Încurcături Juridice

Ex Post Facto -: Legile în schimbare aplicate 
retroactiv utilizează datele blockchain pentru a 
incrimina activitățile anterioare legale. Acțiunile 
întreprinse astăzi pot reveni la bântuie zeci de 
ani mai târziu.

Nu sunt lăsate urme permanente în blockchain, 
cu excepția reziduurilor criptografice care nu 
dezvăluie informații despre tranzacții sau părțile 
la acestea.

Procese UTXO -: Adresele individuale pot fi 
numite în acțiuni în justiție, dând naștere unei 
industrii bazate pe Wyoming pentru a încerca 
să se protejeze împotriva acestui lucru cu o 
"perioadă de clătire".

Acest lucru este complet inutil în EPIC, 
deoarece toate monedele sunt fungibile și 
interschimbabile.

Rețea

Tranzacțiile pot fi semnate offline

Traficul Bitcoin Core poate fi blocat și 
geofenced.

Utilizatorii EPIC nu pot fi restricționați în 
funcție de locația lor, deoarece pot trimite 
tranzacții prin Tor & I2P și

Off Chain Represalii

EPIC protejează utilizatorii de acest lucru, 
deoarece adresele de tranzacții și sumele 
sunt invizibile pentru părțile externe.

Baltă

Custode: utilizatorii BTC aleg în principal să 
permită terților să-și păstreze activele. În 
cazul în care se întâmplă ceva cu custodele, 
activele pot fi compromise.

Accesul la internet la o conexiune la Internet 
este necesar pentru a semna o tranzacție

Capturi de cont bancar -: Canadienii care au 
donat camionagiilor folosind BTC au pierdut 
accesul la conturile lor bancare.



Acest lucru este imposibil în EPIC

Monede pătate

Sancțiuni
Lista OFAC SDN include adrese specifice. 
Oricine tranzacționează cu aceste adrese se 
confruntă cu expunerea.

EPIC nu are adrese. Toate tranzacțiile sunt 
direct portofel-portofel.

Portofele Mixer
Binance blochează tranzacțiile la portofele 
mixer, cum ar fi Samourai și Wasabi. 
Utilizatorii de la TradeOgre descoperă că 
depozitele lor BTC sunt respinse atunci când 
depun la burse centralizate, cum ar fi Bitbuy.

Toate monedele EPIC sunt fungibile, eliminând 
fenomenul monedelor pătate la sursă.

Rezistența La Centralizare

Structura de guvernanță Meta-DAO
Guvernanța DAO este în mod clar mai bună decât guvernanța corporativă pentru rețelele 
bazate pe tehnologia blockchain. DAOs ei înșiși pot deveni puncte litigioase de politizare, în 
special în cazul în care banii sunt în cauză, (sau chiar vectori de atac), care este motivul 
pentru care ne-am proiectat ECR ca un Meta-DAO sau "DAO de DAOs".

Bazinele miniere BTC sunt capabile să 
filtreze tranzacțiile în funcție de adresă.

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


Sute de colaboratori * sute de grupuri de chat = o forță distribuită. Inițiativele de bază apar 
organic, rezultând o structură celulară adaptivă.

Lerarhie Formală Minimă
Rezistența la centralizare este mai mult decât o frază de captare, este un mod de viață.

Nici O Corporație
Startup-urile blockchain cu zeci sau sute de angajați salariați au grijă în mod natural mai 
întâi de propriile interese, ceea ce duce la o potențială nealiniere cu alte părți interesate. 
EPIC, ca un protocol pur, pune toată lumea pe picior de egalitate.

Nr Premine
Atunci când persoanele din interior și balenele timpurii domină o rețea, aceasta poate duce 
la probleme de guvernanță, așa cum s-a văzut în furca dură ethereum.



Rezistența La Confiscare

Design Fără Adresă
Donatorii din Canada au descoperit recent că trimiterea de monede de supraveghere în 
valoare de 50 de dolari în lanț poate duce la consecințe în afara lanțului, cum ar fi 
confiscarea conturilor bancare și chiar a activelor fizice.

Tranzacții Confidențiale
Vecinii nosy și regimurile tiranice nu pot monitoriza soldurile portofelelor pentru activitate. 
EPIC face criptomoneda sigură de utilizat pentru toată lumea.

Dandelion++
Monedele de supraveghere, cum ar fi Bitcoin Core, își expun utilizatorii la risc prin 
dezvăluirea adresei IP în timp ce efectuează o tranzacție. Dandelion++ permite 
utilizatorilor să rămână în siguranță prin faptul că nu scurgeri locația lor.

Proiectat Pentru Custodia De Sine
Utilizatorii din Coreea despre care guvernul lor credea că datorează taxe și-au găsit 
portofelele drenate. Utilizatorii EPIC mențin, în general, custodia propriilor chei, ceea ce 
protejează împotriva confiscării arbitrare.

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


Descentralizare

Noduri complete

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

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


Concentrația Piscinei
La prima vedere, ponderea >51% a hashrate-ului provenit din Icemining.ca este 
îngrijorătoare, însă această statistică unică nu spune întreaga poveste:

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) necesită un atacator pentru a 
comanda 51% din toți cei 3 algoritmi.

● - 26% sunt minerit în afara unei piscine, ceea ce oferă o securitate suplimentară în 
cazul unui atac.

Pentru o rețea care are doar 2 ani, să ai deja 4 bazine create organic, determinate de 
cererea pieței, este extraordinar. Credem că pentru a ne susține viziunea asupra a miliarde 
de noduri complete, dintre care majoritatea sunt miniere, vom avea nevoie de zeci de mii 
de bazine pentru a evita să devenim prea centralizați. În acest scop, am investit resurse 
considerabile de cercetare și dezvoltare din 2019 în această privință pentru a elimina 
blocajele subiacente care împiedică în prezent oamenii să-și învârtă cu ușurință propriile 
bazine.

Eforturile viitoare pentru descentralizarea la nivel de piscină
● Continuarea încurajării antreprenorilor și a minerilor la scară largă să-și opereze 

propriile bazine

● DIY FOSS pool software-ul disponibil pe Github



● Cravată-in de bazine PoW cu staking și alte tipuri de noduri în ecosistemul 
Epicenter general

Prietenia Dezvoltatorilor

API

API v3 pentru comunicare Wallet (NOU)

Îmbunătățiri ale utilizabilității API-ului

Îmbunătățirea Documentației
E3 îmbunătățește biblioteca noastră existentă de documentație, ceea ce permite 
constructorilor să ajungă mai repede pe piață.

Ușurința De Utilizare

Tranzacții Anulabile
Spre deosebire de criptomonedele bazate pe adrese publice, este imposibil să pierdeți 
monede în Mimblewimble. Tranzacțiile trimise din greșeală pot fi anulate dacă nu au fost 
încă finalizate.

Porturile
În E2, a fost necesar să deschideți porturile routerului pentru a trimite o tranzacție. E3 
integrează Tor astfel încât acest lucru să nu mai fie necesar.

Minerit
S-au investit resurse considerabile pentru a face mineritul mai accesibil și mai ușor. 
Exemple specifice sunt Easy-Miner 2.0 de Blacktygr și autoconfigurarea de către 
Epicmine.org



Opțiuni De Tranzacție

Tor
Integrarea Tor facilitează tranzacțiile interactive fără a fi nevoie să deschideți porturi de 
router sau să expuneți o adresă https. Anonimatul se îmbunătățește ca rezultat.

EpicPay.me
EpicPay.me permite manipularea mesajelor non-interactive asincrone pentru a rezolva 
pentru tranzacții non-interactive, deși într-un mod centralizat. Versiunile viitoare ale 
acestui serviciu vor descentraliza și consolida în continuare infrastructura.

Interfață Utilizator

Console & File Output
# 18 Split de fișier și consola de ieșire și curățare

TUI: Interfața cu utilizatorul a terminalului
# 13 Interfața cu utilizatorul a terminalului: Listele pot fi defilate
# 14 Interfața cu utilizatorul a terminalului: Introduceți jurnal de vizualizare
#15 Interfața cu utilizatorul a terminalului: Îmbunătățiri generale privind stabilitatea și 
gradul de utilizare



Securitatea Economică

Structura Costurilor Competitive
Ecosistemul Bitcoin Core a necesitat cheltuieli de capital de peste 10 miliarde de dolari 
pentru a sprijini securitatea continuă a rețelei. Acest lucru este complet inutil în EPIC, 
care rulează pe hardware-ul deja existent pentru mărfuri.

Lanț De Aprovizionare Deschis

AMD Venituri: 
$15b

Nu RandomX
ProgPow

Apple Venituri: 
$365b

Nu M1: RandomX & ProgPow

ARM 
Venituri: $2b

Nu RandomARM

Bitmain 
Venituri: $2b

Da Nu

Intel Venituri: 
$79b

Da RandomX

MicroBT 
Venituri: $1b

Da Nu

Nvidia 
Venituri: $24b

Nu ProgPow



$82b $483b

Polyphasic Proof-of-Work Multi-Algorithm Mining evită 
taxa ASIC
Utilizatorii Bitcoin Core au cheltuit peste 1 miliard de dolari pe taxele de minerit în 2021.

Trezoreria Autofinanțării

Flexibilitate
Poate fi extins pentru a se potrivi cazurilor de utilizare suplimentare. Versiunile viitoare vor 
include capacități multi-active și algoritmi suplimentari.

Multi-Activ
Versiunile viitoare vor permite crearea mai multor tipuri de token-uri, fungibile sau non-
fungibile, care urmează să fie tranzacționate pe lanțul EPIC alături de $EPIC, activul nativ al 
lanțului. Acest lucru permite ca activele alternative să fie tranzacționate cu protecția 
completă a Mimblewimble.

Această abordare oferă funcționalități similare token-urilor ERC20, fără deasupra capului 
de contracte inteligente, alături de moneda nativă a EPIC. Folosind Mimblewimble pentru a 
sprijini token-uri personalizate, extindem fungibilitatea adevărată la universul token-urilor 
pentru prima dată.

Emitenții pot oferi transparență cu privire la numărul total de active aflate în circulație, 
oferind în același timp o confidențialitate absolută pentru anumite tranzacții. Activele pot fi 
schimbate în siguranță și fungibly în lanț, permițând descoperirea prețurilor și degajarea 
pieței, păstrând în același timp întregul set de garanții Mimblewimble pentru tranzacțiile 
individuale.



Adăugarea de jetoane personalizate permite ca puterea Mimblewimble să fie valorificată 
într-o gamă interesantă de noi cazuri de utilizare. Descărcările digitale, milele frecvente, 
minutele mobile, tichetele de parcare sunt exemple de cazuri de utilizare care pot 
beneficia.

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

ERC20-Style

Tipuri de 
active
Fungible:
Non-Fungible:

ERC721, 1155 etc

Formate De Tranzacții
În E3, tranzacțiile sunt interactive și necesită 3 pași. Versiunile viitoare ale protocolului vor 
permite tranzacții în 2 pași și 1 pas, reducând cerințele de coordonare și lărgind gama de 
cazuri de utilizare aplicabile.

În viitor, încercăm să oferim un sprijin sporit pentru tranzacțiile față în față:

● Tranzacții audio
● Tranzacții Bluetooth
● Tranzacții cu coduri QR

Strat De Transport
Făcând transportul de date modular în baza de cod, contribuitorii terți pot adăuga cu 
ușurință noi canale, ajutând experimentarea și, de asemenea, răspunsul rapid la cenzură.



Future-Proofing

Aplicații Suplimentare
Integrarea algoritmilor specifici TPU oferă posibilitatea de a face dovada muncii utile și 
transformă EPIC într-un motor de învățare automată.

Dovada Polifazică A Muncii
Algoritmii compromiși nu sunt prea preocupați, deoarece designul modular al EPIC 
permite algoritmi de schimbare la cald din mers.

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
Eforturile de cercetare întreprinse începând cu 2019 confirmă faptul că algoritmii de zăbrele 
structurate sunt compatibili.

Asigurare Ridicată

Testare Automată
E3 ne-a oferit oportunitatea de a investi în infrastructura de testare automată care ne va 
îmbunătăți capacitatea de a împinge mai rapid viitoarele lansări.

Battle-Tested
Ca parte a abordării noastre "lider în loc de sângerare", ne simțim foarte confortabil să 
tragem în aceste schimbări din interiorul restului ecosistemului Rust-Mimblewimble, 
deoarece acestea au fost funcționale în producție în alte rețele pentru suficient timp.

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


Maturitate
Codul importat rulează în producție de peste 12 luni, fără incidente în alte proiecte.

Rugină
Am ales Rust pentru proprietățile sale de siguranță a memoriei, care limitează domeniul 
de aplicare pentru eroarea programatorului.

Datoria Tehnică

Securitate și stabilitate îmbunătățite
Bug #6 7 8

Conflictelor
Bug #20

Optimizare
# 11 O mai bună ieșire de manipulare PMMR și lanț db index
Optimizați ajustarea dificultăților

Peers: canal MPSC și mesaje inițiale de strângere de mână
Bug #10

Comunicare server-portofel
Bug#22

Îmbunătățirea stabilității
Bug #12

Sincronizare
Bug #21

Compatibilitate Windows
Bug #23



Întreținere
# 5 Hardfork (HF2) introduce CuckarooM29 PoW modificări
# 6 Noua versiune antet 7
# 7 O mai bună header version Switch
# 9 Integrați grin 3.0.0 codebase

Imuabilitate
Comentariu de membru al comunității Izlo:

În cripto există o mulțime de ideologii cu adevărat importante. Cuvinte precum libertatea, 
libertatea, intimitatea, descentralizate, lipsite de încredere, imuabilitate și multe altele sunt 
adesea folosite în cărți albe pentru a documenta credințele fundamentale împărtășite de o 
comunitate. Pe măsură ce trece timpul, aceste principii fundamentale sunt testate și 
reziliența poate fi evaluată.  O monedă care pornește ca dovadă a muncii care poate fi 
exploatată de componente CPU și GPU omniprezente și descentralizate se transformă în 
tezaurizarea centralizată a ASIC-urilor. Dovada descentralizată a muncii face loc dovezii 
centralizate a mizei. Există compromisuri evidente. Felicitări pentru securizarea rețelei. Dar 
cu ce costuri? Însăși temelia unei credințe în descentralizare este vândută intereselor 
corporatiste, mai degrabă decât să beneficieze de nespecialist, așa cum a fost intenția în 
cele mai multe whitepapers. Sigur, moneda poate fi încă relativ descentralizată în 
comparație cu fiat, dar un pilon de valoare fundamentală este compromis și există 
alternative mai bune susținute de comunitățile cărora încă le pasă. Care va fi mai rezistent 
pe termen lung? Moneda care este fidelă valorilor comune ale comunității sau monedei 
care se vinde industriei corporative? Răspunsul este clar. Ceea ce face ca cripto-ul să aibă 
sens în primul rând și anume oamenii care participă în comunitățile noastre. Deci, ce are 
toate acestea au de a face cu imuabilitate?

Ei bine, exemplul dat pentru descentralizare este relevant pentru imuabilitate. Exemplul 
surprinde modul în care abaterea de la valorile de bază ale comunității este aceeași cu 
compromiterea imuabilității.  Se ajunge la esența întrebării puse atât de beligerant, "Este 
legea codului?" În termeni mai simpli, DA, cu excepția cazului în care nu este. Valorile 
fundamentale ale comunității, astfel cum sunt documentate în cărțile albe, sunt mult mai 
apropiate de ceea ce ar trebui interpretat ca lege. Incidentul epic de depășire a valorii 
demonstrează angajamentul nostru față de principiile fundamentale atunci când există un 
conflict.



Neutralitate

Comunitatea Guvernată
Atunci când ne confruntăm cu provocări, cum ar fi dacă să realocăm procentele miniere 
sau cum să socializăm pierderea din incidentul de depășire a valorii, devenim mai puternici.

Finanțat de DAO
Toate taxele de dezvoltator se acumulează la Epicenter DAO Trezoreriei și nu sunt un 
centru de profit pentru oricine.

Condiții De Concurență Echitabile
Toți cei implicați au avut aceeași oportunitate de a achiziționa monede, fie prin minerit, fie 
prin cumpărare pe piața liberă.

Nr Premine
Târgul EPIC s-a lansat pe 2 septembrie 2019 cu o ofertă de zero.

Deschidere
EPIC este 100% GPL V3 licențiat.
Oricine poate trimite o cerere de pull prin github.

Lipsa Permisiunii
EPIC este un protocol fără permisiune. Oricine poate rula un nod complet și / sau a mea.

Piscină

Americas
Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine



EMEA
Germany 51pool Icemining
EU - Russia/North Icemining
EU Epicmine FastEpic
Turkey Icemining

Asia-Pacific
China Icemining
Hong Kong Icemining
Singapore Icemining

Compatibilitatea Reglementărilor

Legea COMPETES
Actul propus scrie: "Inovațiile în domeniul serviciilor financiare au transformat și extins 
metode de tranzacții transfrontaliere care nu ar fi putut fi imaginate în urmă cu 20 de ani, 
când FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) a primit autoritatea sa de măsuri 
speciale." Actul recunoaște că activele digitale sunt utilizate în scopuri legitime, dar spune 
că este "și o binefacere pentru actorii răi, cum ar fi evazioniștii de sancțiuni, evazioniștii, 
spălătorii de bani și cei care comit atacuri ransomware".

Rețelele care se bazează pe infrastructura centralizată vor fi din ce în ce mai incapabile să 
ofere servicii utilizatorilor. EPIC stă să beneficieze de această tendință.

Howey De Testare
În iunie 2018, fostul președinte al SEC, Jay Clayton, a clarificat faptul că bitcoin nu este o 
securitate: "Criptomonedele: Acestea sunt înlocuiri pentru monedele suverane, înlocuiesc 
dolarul, euro, yenul cu bitcoin. Acest tip de monedă nu este o garanție", a spus Clayton.

EPIC este proiectat în mod explicit pentru compatibilitatea Howey Test, notând literalmente 
în afara diagramelor în conformitate cu orientările Crypto Rating Council.

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


Factura De Infrastructură / Definiția Brokerului
În conformitate cu legislația propusă, persoanele care utilizează anumite tipuri de 
blockchain-uri pot fi obligate să obțină licențe în conformitate cu definiția brokerului. 
Utilizatorii EPIC sunt imuni la acest lucru.

Legea STABLE
Nu se aplică, deoarece EPIC nu este un stablecoin și este descentralizat.

Rezistenţa
Polyphasic Proof-of-Work ajustează dificultatea la fiecare 2 ore în mod individual, pe 
algoritm, ceea ce permite rețelei să gestioneze cu ușurință modificările de tip +1000% și 
-90%. Vom continua să creștem eterogenitatea rețelei noastre în timp și să îi sporim 
stabilitatea.

Opinie
Pe baza analizei prezentate aici și pentru motivele care urmează, în opinia mea profesională, 
EPIC CASH ("EPIC) nu este o valoare mobiliară așa cum este definită în Legea privind valorile 
mobiliare din 1933 din Statele Unite („Legea") și nici nu îndeplinește criteriile pentru a forma 
un „contract de investiții” conform analizei SEC v. Howey, 328 US 29311946) (denumit în 
continuare „Howey”), sau descendenții acestuia.

Fundal
EPIC blockchain este în prezent în Testnet, cu zero premine lansare echitabil geneza bloc 
principal de rețea programată pentru și în jurul datei de 13 iulie 2019. EPIC este un lanț de 
confidențialitate de bază.

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


Scalabilitate

Cerințe De Stocare

Tranzitată

Dimensiunea 
blocului MB

Timp de blocare 
secunde

Tx/Bloc Tx/Zi Blocuri/Zi Tx/s Dată

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Aprilie-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 August-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Noiembrie-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Iunie-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 August-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Iunie-28

Debit 2028: 6,4k tx/s - în iunie 2028, Protocolul EPIC Blockchain va putea procesa peste 500 
de milioane de tranzacții pe zi, ceea ce este echivalent cu nivelul actual de activitate al Visa. 
La această scară, taxele vor rămâne rentabile, deoarece subvenția globală este suficientă și 
există o capacitate mare. Estimarea noastră este că majoritatea tranzacțiilor vor fi, în 
esență, gratuite (costul nominal anti-spam) și că plățile cu prioritate ridicată care trebuie să 
treacă rapid pot vedea mărunțiș pe.

Deficitul
Prin evitarea schimburilor centralizate, am evitat problema cheltuielilor duble de rezervă 
fracționată. Există doar 14 milioane de EPIC, în timp ce numărul real de BTC eficiente este 
deja cu mult peste 21 de milioane. Vom face tot posibilul pentru a păstra integritatea de 
aprovizionare a designului original al lui Satoshi.

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


Viteză

Sincronizare mai rapidă a antetului

Sustenabilitate

De carbon negativ

Independentă din punct de vedere economic și 
autofinanțare

Amprentă zero a deșeurilor electrice și electronice
EPIC este exploatat pe hardware-ul de mărfuri care există deja, fiind achiziționat 
pentru un alt scop principal, cum ar fi foi de calcul (CPU) sau jocuri (GPU). BTC 
generează milioane de unități de hardware ASIC de unică folosință cu o singură 
funcție care intră în depozitele de deșeuri ale planetei noastre și exacerbează 
poluarea.



Minimizarea încrederii

Alpha Leak
Whale Alerts - deținătorii mari de BTC știu că atunci când trimit o tranzacție, mișcările lor 
vor fi urmărite. Această "scurgere alfa" este o barieră în calea construcției unei strategii 
optime de portofoliu și este complet rezolvată prin confidențialitatea stratului de bază, ca 
în EPIC, care nu are alerte balenă și nici o listă bogată.

Validare Locală
Utilizatorii BTC aleg, în general, să externalizeze operarea nodului către o terță parte, ceea 
ce are sens, având în vedere că un nod complet necesită 380 gb de spațiu pe disc. EPIC, în 
schimb, rulează local în 2,2 gb de spațiu, ceea ce îl face mai accesibil pentru ca oamenii să 
ruleze noduri.  La conectarea la un nod extern, există posibilitatea unor informații 
compromise - în esență, utilizatorul trebuie să aibă încredere în nod pentru a reprezenta 
fidel starea actuală a rețelei. Utilizatorii EPIC validează local toate tranzacțiile și nu trebuie 
să acorde încredere unei terțe părți.

Filtrarea la nivel de piscină
Expeditorii BTC trebuie să aibă încredere că companii precum Chainalysis nu decid să-și 
desemneze adresa ca fiind pe lista neagră, deoarece atunci bazinele miniere al căror model 
de afaceri este de a cenzura și filtra tranzacțiile nu vor include tranzacția într-un bloc. EPIC 
nu are această problemă, deoarece minerii nu pot vedea detaliile adresei tranzacțiilor.

Monede pătate
Destinatarii BTC, cei care acceptă plata în ea, trebuie să aibă încredere în clientul lor, 
deoarece posibilitatea de monede pătate este întotdeauna acolo. EPIC nu departe cu 
această încredere, pentru că monedele pătate sunt imposibile. Receptoarele trebuie să fie 
în gardă nu doar cu privire la monedele pătate cunoscute, ci și la monedele potențial pătate 
în viitor. Când BitMEX a fost pus sub acuzare de Departamentul de Justiție, peste noapte 
orice fonduri care veneau de acolo au fost făcute suspecte. Coinbase nu a închis doar 
conturile rusești, ci a închis "conturi potențial legate de activitatea rusă". Utilizatorii EPIC nu 
trebuie să se preocupe de aceste distincții politice.

Utilizatorii BTC trebuie să aibă încredere în cei cu care își împărtășesc adresa cheie publică, 
din cauza problemei atacurilor de "praf pătat", în care o cantitate mică de monedă pătată 
este utilizată pentru a polua o țintă și a întârzia mișcarea acesteia.

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


Configurare fără încredere
Spre deosebire de abordările anterioare, cum ar fi Zcash și Piratechain, care necesită o 
configurare de încredere, configurarea EPIC nu necesită încredere.

Ubicuitate
Minerit în 112 țări

Obicei
Explorer.epicmine.org:
Înălțime blockchain 1,341,156
Avg. Timp de blocare 61.5 s
Tranzacții 118.799
Taxa estimată 0.0063 EPIC

Utilitate

Depozit de valoare
Încă de la începuturi, EPIC a urmat calea familiară de zbor experimentată de inspirația 
sa, Bitcoin Core. Un BTC investit în EPIC în martie 2020 valorează în prezent 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Mediu De Schimb

Cost $2 - $81 <$.01

Viteză 10 minutes 1 minute

Fungibilitatea No Yes

L1 Throughput 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Suport Pentru Software-Ul Minier
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Tranzacţionare
EPIC oferă comercianților oportunități de arbitraj pe două rețele Dex: Stellar și ViteX

Bitmart
Începând cu 21 martie 2022 Bitmart își finalizează integrarea și va începe să ofere 
tranzacționare în 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
În Dezvoltare
Fără taxă, păstrarea confidențialității
Non-privative de libertate Atomic Swap
Dex desktop descărcabil

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

Direct, non-privative de libertate, P2P Chain-Chain Atomic Swap



Portofel

Desktop GUI

Disponibil pentru Linux, Mac și Windows



Caracteristici noi

● Conectați-vă la noduri locale și la distanță
● Nu este nevoie să deschideți porturile routerului
● Poate trimite tranzacții prin Tor

Mobil



Istoric Versiuni
E3 Martie-2022
E2 2020
E1 Septembrie-2019




