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เป้าหมายการออกแบบ - ยึดมั�นในดเีอ็นเอของ Bitcoin

นามธรรม

เข้า ถึง

การไม่เปิดเผยตวัตนและความเป็นส่วนตวั

การตรวจสอบ

หลักฐานการชําระเงิน

ความตา้นทานการเซ็นเซอร์

ความตา้นทานการรวมศนูย์

โครงสรา้งการกํากับดแูล Meta-DAO

ลําดบัชั �นที�เป็นทางการน้อยที�สุด

ไม่มีบรษัิท

ไม่มีพรีไมน์

ความตา้นทานการยึด

การออกแบบที� ไม่มีที�อยู่

ธุรกรรมที�เป็นความลับ

ออกแบบมาเพื�อการดแูลตนเอง

Dandelion++

การกระจายอํานาจ



โหนดแบบเต็ม

ความเข้มข้นของสระวา่ยน้� า

ความพยายามในอนาคตสําหรบัการกระจายอํานาจระดบัพูล

ความเป็นมิตรของนักพัฒนา

API
API v3 สําหรบัการสื�อสารดว้ยกระเป๋าสตางค ์(ใหม่)

การปรบัปรงุความสามารถในการใช้งาน API

การเพิ�มประสิทธิภาพเอกสาร

ใช้งานง่าย

ธุรกรรมที�ยกเลิกได้

พอรต์

ตวัเลือกธุรกรรม

Tor
Epicbox
ส่วนตดิตอ่ผู้ ใช้

เอาตพ์ุตของคอนโซลและแฟ้ม

TUI: ส่วนตดิตอ่ผู้ ใช้เทอรม์ินัล

ความมั�นคงทางเศรษฐกิจ

โครงสรา้งตน้ทุนการแข่งขัน

เปิดห่วงโซ่อุปทาน

การขุดอัลกอรธิึมหลายอัลกอรทิึมแบบ Polyphasic Proof-of-Work หลีกเลี�ยงภาษี ASIC

คลังเงินดว้ยตนเอง

ความยืดหยุ่น

การพิสูจน์อักษรในอนาคต

แอปพลิเคชันเพิ�มเตมิ

โพลีฟาซิกหลักฐานการทํางาน

แอบด:ู เครอืข่ายนกขมิ �น ECK

ควอนตมัพรอ้ม

การประกันสูง

การทดสอบอัตโนมัติ

ผ่านการทดสอบการรบ

ครบ กําหนด

สนิม



หนี�ทางเทคนิค

ความปลอดภัยและเสถียรภาพที�ดขีึ �น

การแก้ ไขข้อขัดแย้ง

ปรบั แตง่

เพื�อน: ช่อง MPSC & ข้อความจับมือเริ�มตน้

การสื�อสารเซิรฟ์เวอรก์ระเป๋าสตางค์

การเพิ�มประสิทธิภาพเสถียรภาพ

ซิ งโค รไนส์

ความเข้ากันไดข้อง Windows

การบํารงุรกัษา

ความไม่แน่นอน

ความเป็นกลาง

การเปิดกวา้ง

การไม่อนุญาต

สระ วา่ย นํ�า
อเมรกิา 
EMEA 

เอเชียแปซิฟิก

ความเข้ากันไดต้ามกฎข้อบังคบั

พระราชบัญญัตกิารแข่งขัน

การทดสอบฮาวอี �

คาํจํากัดความของบิลโครงสรา้งพื �นฐาน / นายหน้า

พระราชบัญญัตทิี�มั�นคง

ความยืดหยุ่น

ความสามารถในการปรบัขนาด

ความขาดแคลน

ความเรว็

การซิงคห์ัวกระดาษที�เรว็ขึ �น

ความตา้นทานการเฝ้าระวงั

Dandelion++
I2P & Tor



I2P
Tor

ความยั�งยืน

ปรมิาณที�สามารถประมวลผลได้

การลดความน่าเชื�อถือให้เล็กสุด

ความแพรห่ลาย

การใช้

ประโยชน์

รา้นคา้ของมูลคา่

รา้นคา้มูลคา่

สื�อแลกเปลี�ยน

การสนับสนุนซอฟตแ์วรก์ารขุด

การซื �อขาย

กระเป๋าสตางค์

เดสก์ทอป GUI

ประวตัเิวอรชั์น

คณุสมบัตทิี�สําคญั

ปรบัปรงุประสิทธิภาพ

เพิ�มประสิทธิภาพ Difficulty ปรบั

ความเป็นส่วนตวั

Tor

ความตอ้งการ

วนันี� Epicenter Labs ขอแนะนํา E3 ซึ�งเป็นการทําซํ �าครั �งที�สามของโปรโตคอล EPIC Blockchain 
รุน่นี�มีการปรบัปรงุคณุสมบัตหิลักที�ช่วยให้ผู้สรา้ง dApp สามารถสรา้งสรรคสิ์�งใหม่ ๆ อย่างที� ไม่เคยมีมาก่อน

นามธรรม
เงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบเพียรท์ูเพียรช่์วยให้ชําระเงินออนไลน์ ได้ โดยตรงจากฝ่ายหนึ�งไปยังอีกฝ่ายหนึ�งโดยไม่ตอ้งผ่านสถาบันการเงิน 
ตามนโยบายการเงินของ Bitcoin Standard จํานวน 21 ล้านเหรยีญพรอ้มกับกฎลูกโซ่ที�ยาวที�สุดและ Proof-of-Work EPIC 
ปรบัปรงุการออกแบบดั �งเดมิและแก้�ญหาสําคญั ๆ ใน�จจุบันที�ยับยั �งการยอมรบัจํานวนมาก



การรกัษาความลับของชั �นฐานปกป้องผู้ ใช้จากการตอบโต ้ป้องกันไม่ ให้เหรยีญเสียหาย และให้การตอ่ตา้นการเซ็นเซอร ์การรวมศนูย์ 
การรวมและการเฝ้าระวงั เราไดส้รา้งระบบการชําระเงินแบบกระจายศนูย์ที� ใช้งานไดจ้รงิซึ�งไม่น่าเชื�อถือ ไม่มีการอนุญาต ไม่เปลี�ยนแปลง 
และเข้ากันไดสู้งสุดกับกฎระเบียบที�มีอยู่และในอนาคต

เป้าหมายการออกแบบ

การยึดมั�นในดีเอ็นเอของ Bitcoin
การรกัษาค่านิยมของเรา

● ความตา้นทานการเซ็นเซอร์

● ความตา้นทานการรวมศนูย์

● ความตา้นทานการยึด

● พื �นฐานที�น่าเชื�อถือของความเป็นกลาง

● การไม่ไดร้บัอนุญาต

● ความเข้ากันไดข้องกฎระเบียบ

● ความตา้นทานการเฝ้าระวงั

● ลดความเชื�อใจ

เข้า ถึง
● โหนดเต็มรปูแบบ EPIC อาศัยอยู่ในกวา่ 100 ประเทศ
● ซอฟตแ์วรท์ี�จําเป็ น (Github | | App Store Play Store)

พรอ้มให้บรกิารทั�วโลก

● การทําธุรกรรมอาจส่งผ่าน I2P & Tor

● สถา�ตยกรรมแบบลีนน้� าหนักเบาและรวดเรว็เหมาะสําหรบัอุปกรณ์มือถือและ
พลังงานต่�า

การไม่เปิดเผยตัวตนและความเป็นสว่นตัว
ธุรกรรมทั �งหมดใน EPIC เป็นความลับอย่างสมบูรณ์โดยมีจํานวนและที�อยู่ที�ตาบอด เมื�อก่อน วธิีการเช่น CryptoNote ใน Monero 

ทิ �งรอ่งรอยไว้ ในบล็อกเชนที�ทําให้แตล่ะบุคคล ธุรกรรมที�เสี�ยงตอ่การเป็นเอกฉันท์ ในภายหลัง ธุรกรรม EPIC 

มอบความเป็นส่วนตวัที�พิสูจน์ ได้ ในอนาคต  วนันี�และพรุง่นี�

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


การรกัษาความลับ

ใน BTC มีรายละเอียดที�สําคญัเกี�ยวกับธุรกรรมทั �งหมดสําหรบัการตรวจสอบแบบเปิดบนบล็อกเชน 
สถานที�ที�อยู่และจํานวนเงินทั �งหมดไม่ไดเ้ข้ารหัสและมองเห็นไดสํ้าหรบัทุกคนและแดดตลอดไป EPIC 

ไม่เปิดเผยที�อยู่หรอืจํานวนเงินหรอืที�ตั �งทางภูมิศาสตรข์องฝ่ายตา่งๆ ตอ่การทําธุรกรรม

การตรวจสอบสาธารณะและการไม่เปิดเผยตวัตนของแตล่ะบุคคล

∞ ในบัญชีแยกประเภทสาธารณะเป็นไปไดท้ี�จะเห็นวา่ธุรกรรมไดเ้กิดขึ �นเนื�องจาก การปรากฏตวัของเศษการเข้ารหัสของพวกเขา  
เคอรเ์นล - ในแตล่ะบล็อก

∞ อย่างไรก็ตามมีเพียงผู้ส่งและผู้รบัเท่านั�นที�สามารถตรวจสอบรายละเอียดใด ๆ เกี�ยวกับการทําธุรกรรมได ้
นอกเหนือจากข้อเท็จจรงิที�วา่มันเกิดขึ �น

∞ หลักฐานการชําระเงินมีความเป็นไปได้ ในการเปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกตอ้งของบุคคลที�สามของการทําธุร

กรรม

∞ สําหรบัผู้ ใช้ที�ตอ้งการการเฝ้าระวงัที� ไม่จํากัดของการทําธุรกรรมแตล่ะรายการของพวกเขาจะมี ตวัเลือกในการใช้ โทเค็น "wrapped

EPIC" เช่น EONE บน Wanchain หรอื EPIC บน Vite / ดาวฤกษ์ / Binance Smart Chain จากผู้ ให้บรกิารบุคคลที�สาม

CoinJoin
เช่นเดยีวกับไข่ 
ซึ�งเมื�อสรา้งสัญญาณรบกวนแล้วไม่สามารถสรา้งขึ �นใหม่ทีละรายก

ารได ้ธุรกรรม EPIC 
ทั �งหมดจะถูกรวมเข้าดว้ยกันโดยอัตโนมัตหิลังจากแตล่ะบล็อก

Cut-Through
การรวม Cut-Through ช่วยลดองคป์ระกอบข้อมูลระดบักลางที� ไม่จําเป็นซึ�งสะท้อนให้เห็นถึงเท่านั�น

 การเปลี�ยนแปลงขั �นสุดท้ายในรฐั ถ้าอลิซส่งให้บ็อบที�ส่งให้แครอล การเปลี�ยนแปลงสุทธิ ในรฐั: 

อลิซ>แครอลและรายละเอียดของบ๊อบไม่จําเป็นตอ้งเก็บไว ้สิ�งนี� ไม่เพียง แตช่่วยประหยัดเท่านั�น

 พื �นที� แตย่ังช่วยเพิ�มความเป็นส่วนตวั



Dandelion++

Dandelion++ 
เป็นโซลูชันเลเยอรเ์ครอืข่ายที�มีน้� าหนักเบาและตรงไปตรงมาพรอ้มการรั

บประกันอย่างเป็นทางการ เปิด เผย  การทําธุรกรรมที�มาจากออนแทรีโอ 
(เฟสก้าน) อาจสัมผัสได้ ในที�สุด (เฟสปุย) ในแคนเบอรร์า 
DandTelion++ ป้องกันไม่ ให้ผู้ ใช้ประสบกับการโจมต ีBitcoin 
ทางกายภาพ

I2P
I2P เป็นช่องทางทางเลือกสําหรบัภูมิภาคที� ไม่สามารถเข้าถึง Tor ได ้ตั �งแต ่E2 ธุรกรรม EPIC มี ให้บรกิารผ่าน I2P 

ความมุ่งมั�นของ Pedersen
ข้อผูกมัด Pedersen เป็นประเภทของการเข้ารหัสดั �งเดมิที�ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถยอมรบั

 คา่ที�เลือก (หรอืคาํสั�งที�เลือก) ในขณะที�ซ่อนไวก้ับผู้อื�นดว้ยความสามารถในการเปิดเผย

 คา่ผูกมัดในภายหลัง



สําหรบัคาํอธิบายโดยละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกับความมุ่งมั�นของ Pedersen โปรดดทูี�นี�

ลายเซ็น Schnorr
เช่นเดยีวกับใน Taproot ลายเซ็น Schnorr มีไวสํ้าหรบัการรวมคยี์ซึ�งขับเคลื�อนประสิทธิภาพในกระบวนการคาํนวณ 
ซึ�งแตกตา่งจาก Bitcoin Core, Schnorr ถูกนําไปใช้กับการทําธุรกรรมทั �งหมดโดยคา่เริ�มตน้ ไม่ ใช่แคเ่ซตย่อย

รปูแบบการเข้ารหัส Schnorr สําหรบัลายเซ็นดจิิทัลไดร้บัการออกแบบโดย Claus-Peter Schnorr 
และแทนที�การโตต้อบโดยใช้�งก์ชันแฮช cryptographic สิ�งนี�ช่วยให้ซับซ้อน  และเพิ�มความเป็นส่วนตวัของผู้ ใช้อย่างมีนัยสําคญั

Tor
เครอืข่าย Tor 
เป็นโปรโตคอลที�มีการเข้ารหัสที�ปลอดภัยซึ�งสามารถรบัประกันความเป็นส่วนตวัสํ

าหรบัข้อมูลและ การสื�อสารบนเวบ็ 
ย่อมาจากโครงการการกําหนดเส้นทางหัวหอมระบบใช้ชุดของ 
โหนดแบบเลเยอรเ์พื�อซ่อนที�อยู่ IP ข้อมูลออนไลน์ และประวตักิารเรยีกดู

EP นําความสามารถในการดาํเนินการธุรกรรมผ่าน Tor โดยตรงจากภายในกระเป๋าเงิน CLI ปรบัปรงุความตา้นทานการเฝ้าระวงั

zkPoK
คณุลักษณะที�สําคญัของ Zero-Knowledge Proof of Knowledge 
คอืทั �งสองฝ่ายอาจตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลในขณะที�ยังคงเพิกเฉยตอ่เนื�อหาของข้อมูลที�พิสูจน์แล้ว

มีการอธิบายหลักการพื �นฐานอย่างง่ายๆ คอื หากอลิซมีข้อมูลลับบางอย่าง เช่น การรวมกันเพื�อเปิดตูนิ้รภัย 
และบ็อบควรตรวจสอบวา่เธอมีข้อมูลนี� โดยที�เขาไม่ไดร้บัข้อมูลดว้ยตนเอง อลิซจะเปิดตูเ้ซฟโดยไม่ ให้บ๊อบ ดชูุดคา่ผสมแล้วปิดอีกครั �ง



การตรวจสอบ

หลักฐานการชําระเงิน

หลักฐานการชําระเงินช่วยให้ผู้ชําระเงินกําหนดให้ผู้รบัเงินพิสูจน์การรบัเงินเป็นส่วนหนึ�งของ กระบวนการธุรกรรม 
จากนั�นผู้ชําระเงินสามารถใช้ "หลักฐาน" เหล่านี�เพื�อแก้ ไขข้อพิพาทการชําระเงินและพิสูจน์ ได ้พวกเขาส่งเงินไปยังผู้รบัเงินที�ถูกตอ้ง

ความต้านทานการเซ็นเซอร์
ฉันทามตแิบบกระจายของนากาโมโตะที�แท้จรงิ: หลักฐานการทํางาน 100% ไม่มี โหนดพิเศษกฎลูกโซ่ที�ยาวที�สุด

สามารถส่งธุรกรรมแบบออฟไลน์จากกระเป๋าสตางคเ์ย็นไปยังกระเป๋าสตางคเ์ย็นผ่านวธิีการถ่ายโอนไฟล์

การต่อต้านการเซ็นเซอร์คืออะไร?

1. ไม่สามารถปิดเครอืข่ายเองได้

2. กิจกรรมของผู้ ใช้แตล่ะคนบนเครอืข่ายไม่สามารถปิดได้

EPIC ปกป้องผู้ ใช้จากการเซ็นเซอรอ์ย่างไร - เปรยีบเทียบกับ Bitcoin Core

การดูแล



ผู้ ใช้ EPIC มักจะดแูลเหรยีญของตวัเองในท้องถิ�น
เอ็ดมัน มิซินี

การพัวพันทางกฎหมาย

ไม่มีรอ่งรอยถาวรเหลืออยู่ ในบล็อกเชนยกเวน้เศษการเข้ารหัสซึ�งเปิด

เผย ไม่มีข้อมูลเกี�ยวกับการทําธุรกรรมหรอืคูสั่ญญากับพวกเขา

สิ�งนี� ไม่จําเป็นทั �งหมดใน EPIC 
เนื�องจากเหรยีญทั �งหมดสามารถเชื �อราและถอดเปลี�ยนได้

เครอืข่าย

สามารถลงนามในธุรกรรมแบบออฟไลน์ ได้

ผู้ ใช้ EPIC ไม่สามารถถูกจํากัดตามตาํแหน่งที�ตั �งของตนได ้
เนื�องจากสามารถส่งธุรกรรมผ่าน Tor & I2P และ

ปิดการตอบโต้ โซ่

EPIC ปกป้องผู้ ใช้จากสิ�งนี� 
เนื�องจากที�อยู่และจํานวนธุรกรรมจะมองไม่เห็น 
บุคคลภายนอก

สระ

ู้ดูแล: ผู้ ใช้ BTC 
ส่วนใหญ่เลือกที�จะอนญุาตให้บุคคลที�สามดแูลทรพัย์สินของ
พวกเขา หากเกิดอะไรขึ�นกับผู้ดแูลทรพัย์สินอาจถูกบุกรกุ

Ex Post Facto -: กฎหมายที�เปลี�ยนแปลงย้อนหลั 
งใช้ ใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลบล็อกเชนเพื�อลงโทษทางอาญา 
กิจกรรมทางกฎหมายในอดตีการกระทําที�ดาํเนินการในวนันี�สามารถ 
กลับมาหลอกหลอนไดห้ลายสิบป ีตอ่มา

คดีความ UTXO -: 
ที�อยู่ส่วนบุคคลอาจมีชื�อในการดาํเนินการทางกฎหมายก่อให้เกิด 
อุตสาหกรรมไวโอมิงเพื�อพยายามป ้องกันสิ�งนี�ดว้ย 
"ระยะเวลาการล้าง"

การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตเพื �อเชื�อมตอ่อินเทอรเ์น็ตเป็ นส�ิงจําเป็ นในกา 
รลงนามในการทําธุรกรรมการรบัส่งข้อมูล Bitcoin Core 

สามารถถูกบล็อกและ geofenced

การยดบญชธนาคาร -: ชาวแคนาดาท�บรจาคใหกบรถบรรทกท� ใช 
BTC สญเสยการเขาถงของพวกเขา บญชธนาคาร



เป็นไปไม่ได้ ใน EPIC

เหรยีญเปื�อน

ลง โทษ
รายการ OFAC SDN มีที�อยู่เฉพาะ 
ทุกคนที�ทําธุรกรรมกับที�อยู่เหล่านี� ใบหน้า การเปิดเผย 

EPIC ไม่มีที�อยู่ การทําธุรกรรมทั �งหมดเป็นกระเป๋าสตางค์ โดยตรง

กระเป๋าสตางคม์ิกเซอร์

Binance บล็อกธุรกรรมไปยังกระเป๋าสตางคผ์สมเช่น 
Samourai และ Wasabi ผู้ ใช้จาก TradeOgre 
คน้พบเงินฝาก BTC 
ของพวกเขาถูกปฏิเสธเมื�อฝากเงินไปยังการแลกเปลี�ยนแบบรวม

ศนูย์ เช่น Bitbuy

เหรยีญ EPIC 
ทั �งหมดเป็นเชื �อรากําจัดปรากฏการณ์ของเหรยีญที�เปื�อนที�แหล่งที�

มาของมัน

ความต้านทานการรวมศูนย์

โครงสรา้งการกํากับดูแล Meta-DAO
การกํากับดแูล DAO นั�นดกีวา่การกํากับดแูลกิจการสําหรบัเครอืข่ายที� ใช้บล็อกเชนอย่างชัดเจน

 DAOs เองสามารถกลายเป็นประเด็นที�ถกเถียงกันของการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ�งที�เงินอยู่

ที�เกี�ยวข้อง (หรอืแม้แตเ่วกเตอร์ โจมต)ี ซึ�งเป็นเหตผุลที�เราไดอ้อกแบบ ECR เป็น Meta-DAO หรอื "DAO ของ DAOs"

กลุ่ มการขุด BTC สามารถกรองข้ อมูลธุรกรรมตามที�อยู่ ได้

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


ผู้มีส่วนรว่มหลายรอ้ยคน * กลุ่มแชทหลายรอ้ยกลุ่ม = กองกําลังกระจาย ความคดิรเิริ�มระดบัรากหญ้า 
โผล่ออกมาอินทรยี์ส่งผลให้ โครงสรา้งเซลล์ปรบัตวั

ลําดับชั �นที�เป็นทางการน้อยที�สุด

ความตา้นทานการรวมศนูย์เป็นมากกวา่วลีตดิปากมันเป็นวถิีชีวติ

ไม่มีบรษัิท

สตารท์อัพ Blockchain ที�มีพนักงานเงินเดอืนหลายสิบหรอืหลายรอ้ยคนดแูลพวกเขาตามธรรมชาต ิ
ผลประโยชน์ของตนเองก่อนนําไปสู่การจัดแนวที� ไม่ถูกตอ้งที�อาจเกิดขึ �นกับผู้มีส่วนไดเ้สียอื�น ๆ มหากาพย์, เป็นบรสุิทธิ� 
ระเบียบการทําให้ทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกัน

ไม่มีพรีไมน์

เมื�อคนวงในและวาฬยุคแรกครองเครอืข่ายก็สามารถนําไปสู่�ญหาการกํากับดแูลเช่น เป็นพยานในส้อมแข



ความต้านทานการยึด

การออกแบบที� ไม่มีที�อยู่

ผู้บรจิาคในแคนาดาไดค้น้พบเมื�อเรว็ ๆ นี�วา่การส่งเหรยีญเฝ้าระวงัมูลคา่ 50 
ดอลลาร์ ไปยังห่วงโซ่สามารถนําไปสู่ผลที�ตามมาเช่นการถูกบัญชีธนาคารและแม้กระทั�งการยึดทรพัย์สินทางกายภาพ

ธุรกรรมที�เป็นความลับ

เพื�อนบ้านที�มีจมูกยาวและระบอบเผด็จการไม่สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินสําหรบักิจกรรมได ้EPIC 
ทําให้สกุลเงินดจิิทัลปลอดภัยสําหรบัทุกคน

Dandelion++
เหรยีญเฝ้าระวงัเช่น Bitcoin Core ทําให้ผู้ ใช้มีความเสี�ยงโดยการเปิดเผยที�อยู่ IP ขณะทําธุรกรรม Dandelion++ 
อนุญาตให้ผู้ ใช้อยู่อย่างปลอดภัยโดยไม่ทําให้ตาํแหน่งของพวกเขารั�วไหล

ออกแบบมาเพื�อการดูแลตนเอง

ผู้ ใช้ ในเกาหลีที�รฐับาลเชื�อวา่เป็นหนี�ภาษีพบวา่กระเป๋าเงินของพวกเขาหมด ผู้ ใช้ EPIC มักจะเก็บรกัษากุญแจของตนเองไว ้
ซึ�งป้องกันการยึดโดยพลการ

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


การกระจายอํานาจ

โหนดเต็ม

4 สระวา่ยนํ�า
● 51pool.online
● Epicmine.org
● Fastepic.eu
● Icemining.ca

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


ความเข้มข้นของสระนํ�า

เมื�อมองแวบแรก ส่วนแบ่ง >51% ของแฮชเรตที�มาจาก Icemining.ca นั�นน่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม 
สถิตเิดยีวนี� ไม่ ไดบ้อกเรื�องราวทั �งหมด:

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) กําหนดให้ผู้ โจมตสัี�งการ 51% ของอัลกอรธิึมทั �ง 3 
แบบ

● 26% กําลังขุดนอกกลุ่ม ซึ�งให้ความปลอดภัยเพิ�มเตมิในกรณีที�มีการโจมตี

สําหรบัเครอืข่ายที�มีอายุเพียง 2 ปี การมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิก 4 
แห่งที�ขับเคลื�อนโดยความตอ้งการของตลาดอยู่แล้วนั�นเป็นสิ�งที� ไม่ธรรมดา 
เราเชื�อวา่เพื�อสนับสนุนวสัิยทัศน์ของเราเกี�ยวกับโหนดเต็มจํานวนหลายพันล้านโหนด ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการขุด 
เราจําเป็นตอ้งมีพูลนับหมื�นเพื�อหลีกเลี�ยงการรวมศนูย์มากเกินไป ดว้ยเหตนีุ� เราไดล้งทุนทรพัยากร R&D จํานวนมากตั �งแตปี่ 2019 
ในประเด็นนี�เพื�อขจัด�ญหาคอขวดที�ขัดขวางไม่ ให้ผู้คนสรา้งแหล่งรวมของตวัเองไดอ้ย่างง่ายดาย

ความพยายามในอนาคตสําหรบัการกระจายอํานาจในระดบัพูล

● ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการและคนงานเหมืองขนาดใหญ่ดาํเนินการสระของตนเองตอ่ไป

● ซอฟตแ์วรพ์ูล DIY FOSS พรอ้มใช้งานบน Github



● การรวม PoW เข้ากับการ�กหลักและโหนดประเภทอื�นๆ ในระบบนิเวศของ Epicenter โดยรวม

ความเป็นมิตรของนักพัฒนา

API

API v3 สําหรบัการสื�อสารดว้ยกระเป๋าสตางค ์(ใหม่)

การปรบัปรงุความสามารถในการใช้งาน API

การเพิ�มประสทิธิภาพเอกสาร

E3 ปรบัปรงุห้องสมุดเอกสารที�มีอยู่ของเราซึ�งช่วยให้ผู้สรา้งสามารถเข้าถึงตลาดได ้เรว็ขึ �น

ใช้งานง่าย

ธุรกรรมที�ยกเลิกได้

ซึ�งแตกตา่งจากสกุลเงินดจิิทัลที� ใช้ที�อยู่คยี์สาธารณะมันเป็นไปไม่ไดท้ี�จะสูญเสียเหรยีญในMimbleimble. 
ธุรกรรมที�สง่โดยมีข้อผิดพลาดสามารถยกเลิกได้ถ้ายังไม่ได้กําหนดขั �นสุดท้าย

พอรต์

ใน E2 มีความจําเป็นตอ้งเปิดพอรต์เราเตอรเ์พื�อส่งธุรกรรม E3 รวม Tor เพื�อให้สิ�งนี� ไม่จําเป็นอีกตอ่ไป

ทํา เหมือง แร่
มีการลงทุนทรพัยากรจํานวนมากในการทําให้การขุดสามารถเข้าถึงไดม้ากขึ �นและง่ายขึ �น

 ตวัอย่างเฉพาะคอื Easy-Miner 2.0 โดย Blacktygr และการกําหนดคา่อัตโนมัติโดย Epicmine.org



ตัวเลือกธุรกรรม

Tor
การรวม Tor อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมแบบโตต้อบโดยไม่จําเป็นตอ้งเปิดพอรต์เราเตอรห์รอืเปิดเผย ที�อยู่ https 
การไม่เปิดเผยตวัตนจะดขีึ �นเป็นผลให้ดขีึ �น

EpicPay.me
EpicPay.me ช่วยให้การจัดการข้อความแบบไม่ โตต้อบแบบอะซิงโครนัสสามารถแก้�ญหาได้

 ธุรกรรมแบบไม่โต้ตอบแม้วา่จะเป็นสว่นกลาง รุน่ในอนาคตของบรกิารนี�จะ กระจายอํานาจและแข็งโครงสรา้งพื �นฐาน

สว่นติดต่อผู้ ใช้

เอาตพ์ุตของคอนโซลและแฟ้ม

#18 การแยกเอาตพ์ุตและการล้างข้อมูลของไฟล์และคอนโซล

TUI: ส่วนตดิตอ่ผู้ ใช้เทอรม์ินัล
#13 ส่วนตอ่ประสานผู้ ใช้เทอรม์ินัล: สามารถเลื�อนรายการได้

#14 ส่วนตอ่ประสานผู้ ใช้เทอรม์ินัล: แนะนํามุมมองบันทึก

#15 ส่วนตอ่ประสานผู้ ใช้เทอรม์ินัล: การปรบัปรงุทั�วไปเกี�ยวกับความเสถียรและการใช้งาน



ความมั�นคงทางเศรษฐกิจ

โครงสรา้งต้นทุนที�แข่งขันได้

ระบบนิเวศ Bitcoin Core ตอ้งใช้เงินลงทุนกวา่ 10 
พันล้านดอลลารเ์พื�อสนับสนุนการรกัษาความปลอดภัยอย่างตอ่เนื�องของเครอืข่าย สิ�งนี� ไม่จําเป็นเลยใน EPIC 
ซึ�งทํางานบนฮารด์แวรสิ์นคา้โภคภัณฑ์ที�มีอยู่แล้ว

เปิดซัพพลายเชน

AMD รายได:้ 
$15b

ไม่ RandomX
ProgPow

Apple รายได:้ 
$365b

ไม่ M1: RandomX & ProgPow

ARM รายได:้ 
$2b

ไม่ RandomARM

Bitmain 
รายได:้ $2b

ใช่ ไม่

Intel รายได:้ 
$79b

ใช่ RandomX

MicroBT 
รายได:้ $1b

ใช่ ไม่

Nvidia รายได:้ 
$24b

ไม่ ProgPow



$82b $483b

Polyphasic Proof-of-Work Multi-Algorithm Mining 
หลีกเลี�ยงภาษี ASIC

ผู้ ใช้ Bitcoin Core ใช้จ่าย $ 1 + พันล้านในคา่ธรรมเนียมการขุดในปี 2021

คลังเงินด้วยตนเอง

ความยืดหยุ่น
สามารถขยายเพื�อรองรบักรณีการใช้งานเพิ�มเตมิ เวอรชั์นในอนาคตจะรวมความสามารถหลายสินทรพัย์และอัลกอรธิึมเพิ�มเตมิ

หลายสนิทรพัย์

รุน่ในอนาคตจะช่วยให้การสรา้งโทเค็นหลายประเภทเชื �อราหรอืไม่สามารถเชื �อราสามารถซื�อขายได้ ในหวงโซ่ EPIC 

ควบคู่ ไปกับ$EPICซึ�งเป็นสินทรพัย์พื �นเมืองของห่วงโซ่ สิ�งนี�ช่วยให้สินทรพัย์ทางเลือกสามารถซื�อขายดว้ยการป้องกันเต็มรปูแบบของ 

Mimblewimble

วธิีนี� ให้�งก์ชันการทํางานที�คล้ายกับโทเค็น ERC20 โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายของสมารท์สัญญาควบคู่ ไปกับเหรยีญพื �นเมืองของ Epic การใช้ 

Mimblewimble เพื�อสนับสนุนโทเค็นที�กําหนดเองเรา ขยายการฆ่าเชื �อราที�แท้จรงิไปยังจักรวาลโทเค็นเป็นครั �งแรก

ผู้ออกสามารถให้ความโปรง่ใสเกี�ยวกับจํานวนสินทรพัย์ทั �งหมดในการหมุนเวยีนในขณะที� ให้ความเป็นส่วนตวัอย่างแท้จรงิสําหรบัธุรกรรมเฉพา

ะ สินทรพัย์สามารถแลกเปลี�ยนไดอ้ย่างปลอดภัยและสนุกสนาน on-chain, 

ช่วยให้การคน้พบราคาและการกวาดล้างตลาดในขณะที�การรกัษาชุดเต็มของ การค้�าประกัน Mimblewimble 

สําหรบัการทําธุรกรรมแตล่ะรายการ



การเพิ�มโทเค็นที�กําหนดเองช่วยให้พลังของ Mimblewimble สามารถใช้ประโยชน์จากช่วงที�น่าตื�นเตน้ได ้
ของกรณีการใช้งานใหม่ของ ดาวน์โหลดดจิิตอล, ไมล์สะสมบ่อย, นาทีมือถือ, ตั�วจอดรถคอื ตวัอย่างของกรณีการใช้งานที�จะไดร้บัประโยชน์

อัลกอรทึิม

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

ERC20-Style

ประเภทสนิทรพัย์
ใช้ ได:้
ไม่สามารถเปลี�ยนได:้ ERC721, 1155 etc

รปูแบบธุรกรรม

ใน E3 การทําธุรกรรมเป็นแบบโตต้อบและตอ้งใช้ 3 ขั �นตอน รุน่ในอนาคตของโพรโทคอลจะอนุญาต สําหรบัการทําธุรกรรม 2 
ขั �นตอนและ 1 ขั �นตอนลดข้อกําหนดการประสานงานและขยาย ช่วงของกรณีการใช้งานที� ใช้บังคบัของ

ในอนาคตเราพยายามที�จะให้การสนับสนุนที�เพิ�มขึ �นสําหรบัการทําธุรกรรมแบบตวัตอ่ตวั:

● ธุรกรรมเสียง

● ธุรกรรมบลูทูธ

● ธุรกรรมควิอาร์ โคด้

ชั �นการขนสง่

ดว้ยการทําให้การขนส่งข้อมูลเป็นแบบแยกส่วนในฐานโคด้ผู้มีส่วนรว่มของบุคคลที�สามสามารถเพิ�มใหม่ไดอ้ย่างง่ายดาย 
ช่องทางการช่วยการทดลองและการตอบสนองอย่างรวดเรว็ตอ่การเซ็นเซอร์



การพิสูจน์อักษรในอนาคต

แอปพลิเคชันเพิ�มเติม

การรวมอัลกอรทิึมเฉพาะ TPU ให้ความเป็นไปได้ ในการพิสูจน์การทํางานที�มีประโยชน์และเปลี�ยน EPIC 

ให้กลายเป็นเอ็นจิ �นแมชชีนเลิรน์นิง

โพลีฟาซิกหลักฐานการทํางาน

อัลกอรธิึมที�ถูกบุกรกุมีความกังวลเล็กน้อยเนื�องจากการออกแบบแบบแยกส่วนของ EPIC ช่วยให้ อัลกอรธิึมการสลับรอ้นไดท้ันที

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

แอบดู: เครอืข่ายนกขมิ �น ECK
ECK - Google Docs

ควอนตัมพรอ้ม

ความพยายามในการวจิัยที�ดาํเนินการตั �งแตปี่ 2019 ยืนยันวา่อัลกอรทิึมตาข่ายที�มี โครงสรา้งคอืรอง รบั  

การประกันสูง

การทดสอบอัตโนมัติ

E3 เปิดโอกาสให้เราลงทุนในโครงสรา้งพื �นฐานการทดสอบอัตโนมัตทิี�จะปรบัปรงุ ความสามารถในการผลักดนัการเผยแพร่ ในอนาคตไดเ้รว็ขึ �น

ผ่านการทดสอบการรบ

ในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของวธิีการ ?นําแทนขอบเลือดออก? ของเราเรารูสึ้กสะดวกสบายมากในการดงึเข้ามา 
การเปลี�ยนแปลงเหล่านี�จากภายในส่วนที�เหลือของระบบนิเวศ Rust-Mimblewimble ตามที� ไดร้บั 
ทํางานในการผลิตในเครอืข่ายอื�นๆสําหรบัเวลาเพียงพอของ

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


ครบ กําหนด
รหัสที�นําเข้าไดท้ํางานในการผลิตเป็ นเวลา 12+ เดอืนโดยไม่มีเหตกุารณ์ ในโครงการอื�น ๆ

สนิม

เราเลือก Rust สําหรบัคณุสมบัตดิา้นความปลอดภัยของหน่วยความจําซึ�ง จํากัด ขอบเขตสําหรบัข้อผิดพลาดของโปรแกรมเมอร์

หนี�ทางเทคนิค

ความปลอดภัยและเสถียรภาพที�ดขีึ�น

บัก #6 7 8

การแก้ ไขข้อขัดแย้ง

บัก #20

ปรบั แตง่
#11 การจัดการ PMMR และดชันี Chain DB ที�ดขีึ �น

ปรบัความยากให้เหมาะสม 

เพื�อน: ช่อง MPSC & ข้อความจับมือเริ�มตน้

บัก #10

การสื�อสารเซิรฟ์เวอรก์ระเป๋ าสตางค์

บัก#22

การเพิ�มประสิทธิภาพเสถียรภาพ

บัก #12

ซิ งโค รไนส์

บัก #21

ความเข้ากันไดข้อง Windows
บัก #23



การบํารงุรกัษา

#5 Hardfork (HF2) แนะนําการเปลี�ยนแปลงของ CuckarooM29 PoW

#6 ส่วนหัวใหม่เวอรชั์น 7

#7 สวติช์เวอรชั์นส่วนหัวที�ดขีึ �น

#9 รวมฐานโคด้เบส grin 3.0.0

ความไม่แน่นอน

ความเห็นโดยสมาชิกชุมชน Izlo:

ใน crypto มีอุดมการณ์ที�สําคญัมากมาย คาํพูดเช่นเสรภีาพเสรภีาพความเป็นส่วนตวั

 กระจายอํานาจ, ไม่น่าเชื�อถือ, ความไม่แน่นอน, และอื�น ๆ อีกมากมายมักจะใช้ ในเอกสารรายงานเพื�อที�จะ 
เอกสารความเชื�อพื �นฐานที�แบ่ง�นโดยชุมชน เมื�อเวลาผ่านไปรากฐานเหล่านี� มีการทดสอบหลักการและสามารถประเมินความยืดหยุ่นได ้
เหรยีญที�เริ�มตน้จากหลักฐานการทํางาน เหมืองได้ โดยส่วนประกอบ CPU และ GPU ที�แพรห่ลายและกระจายอํานาจหันมาใช้ส่วนกลาง 
การสะสมของ ASICs หลักฐานการทํางานแบบกระจายอํานาจให้วธิีพิสูจน์การเดมิพันแบบรวมศนูย์ ที�นั�น เป็นการแลกเปลี�ยนที�ชัดเจน 
ขอแสดงความยินดกีับการรกัษาความปลอดภัยเครอืข่าย แตสิ่�งที�คา่ใช้จ่าย? มาก 
รากฐานของความเชื�อในการกระจายอํานาจถูกขายออกไปเพื�อผลประโยชน์ขององคก์รมากกวา่ที�จะไดร้บัประโยชน์ 
คนธรรมดาเช่นเดยีวกับความตั �งใจในเอกสารไวท์เปเปอรส่์วนใหญ่ แน่นอนวา่เหรยีญอาจยังคงคอ่นข้าง กระจายอํานาจเมื�อเทียบกับเฟียต 
แตเ่สาหลักที�มีคณุคา่พื �นฐานถูกบุกรกุและมี ทางเลือกที�ดกีวา่ไดร้บัการสนับสนุนจากชุมชนที�ยังคงใส่ ใจ ซึ�งจะมีความยืดหยุ่นมากขึ �นใน 

ระยะยาว? เหรยีญที�ยึดมั�นในคณุคา่ของชุมชนที� ใช้รว่มกันหรอืเหรยีญที�ขายออกไป อุตสาหกรรมองคก์ร? คาํตอบชัดเจน 

สิ�งที�ทําให้ครปิโตมีความหมายตั �งแตแ่รกและ นั�นคอืคนที�มีส่วนรว่มในชุมชนของเรา แล้วทั �งหมดนี�เกี�ยวอะไรกับ การไรค้า่?

ตวัอย่างที� ให้ ไวสํ้าหรบัการกระจายอํานาจนั�นเกี�ยวข้องกับความไม่เปลี�ยนรปู 
ตวัอย่างแสดงให้เห็นวา่การเบี�ยงเบนจากคา่นิยมหลักของชุมชนนั�นเหมือนกับการประนีประนอมที� ไม่เปลี�ยนรปูอย่างไร 
ถึงจุดสําคญัของคาํถามที�ถามอย่างไม่สู้ด ี"กฎหมายรหัสหรอืไม่" ในแง่ที�ง่ายที�สุด ใช่ ยกเวน้เมื�อไม่ ใช่ 
คา่นิยมหลักของชุมชนที�บันทึกไว้ ในสมุดปกขาวนั�นใกล้เคยีงกับสิ�งที�ควรตคีวามวา่เป็นกฎหมายมากกวา่ เหตกุารณ์ EPIC Value 
Overflow แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั�นของเราตอ่หลักการพื �นฐานเมื�อมีความขัดแย้ง



ความเป็นกลาง

ชุมชนปกครอง

เมื�อตอ้งเผชิญกับความท้าทายเช่นจะ�นส่วนเปอรเ์ซ็นตก์ารขุดใหม่หรอืวธิีการ เข้าสังคมการสูญเสียจากเหตกุารณ์มูลคา่ล้น, 
เรากลายเป็นที�แข็งแกรง่.

DAO-ได้รบัการสนับสนุน
คา่ธรรมเนียมนักพัฒนาซอฟตแ์วรท์ั �งหมดสะสมอยู่ ในคลัง DaO ของ Epicenter และไม่ ใช่ศนูย์กําไรสําหรบั anyon

สนามเด็กเล่นระดับ

ทุกคนที�เกี�ยวข้องมี โอกาสเดยีวกันที�จะไดร้บัเหรยีญไม่วา่จะผ่านการขุดหรอื ซื �อในตลาดเปิด

ไม่มีพรีไมน์

งาน EPIC เปิดตวัเมื�อวนัที� 2 กันยายน 2019 ดว้ยการจัดหาศนูย์

การเปิดกวา้ง
EPIC ไดร้บัใบอนุญาต GPL V3 100%

ทุกคนสามารถส่งคาํขอดงึผ่าน github 

การไม่อนุญาต

EPIC เป็นโปรโตคอลที� ไม่ ไดร้บัอนุญาต ทุกคนสามารถเรยีกใช้ โหนดเต็มและ / หรอืของฉัน

สระวา่ยนํ�า

อเมรกิา

แคนาดา มอนทรอีอล  Icemining 
USA Epicmine



EMEA
เยอรมนี 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - รสัเซีย/เหนือ
EU
ตรุกี Icemining

Icemining
Icemining

เอเชีย-แปซิฟิก
จีน

ฮ่องกง

สิงคโปร์ Icemining

ความเข้ากันได้ของกฎระเบียบ

พระราชบัญญัติการแข่งขัน

พระราชบัญญัตทิี�เสนอเขียนวา่ 
“นวตักรรมในบรกิารทางการเงินไดเ้ปลี�ยนแปลงและขยายวธิีการของธุรกรรมข้ามพรมแดนที� ไม่สามารถจินตนาการไดเ้มื�อ 20 ปีที�แล้วเมื�อ 
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ไดร้บัอํานาจในมาตรการพิเศษ” 
การกระทําดงักล่าวตระหนักดวีา่มีการใช้สินทรพัย์ดจิิทัลเพื�อจุดประสงคท์ี�ถูกตอ้งตามกฎหมาย แตก่ล่าววา่ 
"ยังเป็นประโยชน์สําหรบัผู้กระทําความผิด เช่น ผู้หลบเลี�ยงการควํ�าบาตร ผู้ฉ้อฉล ผู้ฟอกเงิน และผู้ที� โจมตแีรนซัมแวร"์

เครอืข่ายที� ใช้ โครงสรา้งพื �นฐานแบบรวมศนูย์จะไม่สามารถให้บรกิารผู้ ใช้ ไดม้ากขึ �น EPIC ยืนหยัดที�จะไดร้บัประโยชน์จากแนวโน้มนี�

Howey Test
ในเดอืนมิถุนายน 2018 อดตีประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Jay Clayton ไดชี้ �แจงวา่ Bitcoin ไม่ ใช่หลักทรพัย์: 
"Cryptocurrencies: สิ�งเหล่านี�เป็นการแทนที�สกุลเงินอธิปไตย แทนที�ดอลลาร ์ ยูโร เยนดว้ย bitcoin สกุลเงินประเภทนั�นไม่ ใช่ 
ความปลอดภัย” เคลย์ตนักล่าว

EPIC ไดร้บัการออกแบบมาอย่างชัดเจนสําหรบัความเข้ากันไดข้อง Howey Test 
โดยให้คะแนนตามตวัอักษรบนแผนภูมิตามแนวทางของ Crypto Rating Council

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


คําจํากัดความของบิลโครงสรา้งพื �นฐาน / นายหน้า
ภายใตก้ฎหมายที�เสนอคนที� ใช้บล็อกเชนบางประเภทอาจจําเป็นตอ้งไดร้บั การออกใบอนุญาตภายใตค้าํจํากัดความของโบรกเกอร ์ผู้ ใช้ EPIC 
มีภูมิคุม้กันตอ่สิ�งนี�

พระราชบัญญัติที�มั�นคง

ใช้ ไม่ไดเ้นื�องจาก EPIC ไม่ ใช่เหรยีญที�มีเสถียรภาพและมีการกระจายอํานาจ

ความยืดหยุ่น
Polyphasic Proof-of-Work จะปรบั difficulty ทุก 2 ชั�วโมงเป็นรายบุคคล ตามอัลกอรธิึม 
ซึ�งช่วยให้เครอืข่ายจัดการกับการเปลี�ยนแปลงแฮชเรท +1000% และ -90% ไดอ้ย่างง่ายดาย 
เราจะเพิ�มความแตกตา่งของเครอืข่ายของเราตอ่ไปเมื�อเวลาผ่านไปและเพิ�มความเสถียร

ความคิดเห็น
จากการวเิคราะห์ที�กําหนดไว้ ในที�นี� และดว้ยเหตผุลที�ตามมา ในความเห็นของมืออาชีพของฉัน EPIC CASH ("EPIC) 
ไม่ ใช่หลักทรพัย์ตามที�กําหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายหลักทรพัย์ของสหรฐัอเมรกิาปี 1933 ("พระราชบัญญัต"ิ) และไม่ได ้
เป็นไปตามเกณฑ์ ในการจัดทํา "สัญญาการลงทุน" ภายใตก้ารวเิคราะห์ของ SEC v. Howey, 328 US 29311946) (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ "Howey") 
หรอืลูกหลานของ

พื �นหลัง
�จจุบัน EPIC blockchain อยู่ ใน Testnet โดยไม่มีการเปิดตวั premine fair launch เจเนซิสหลักที�กําหนดไวสํ้าหรบัในวนัที�และประมาณ 13 
กรกฎาคม 2019 EPIC เป็นห่วงโซ่ความเป็นส่วนตวัระดบัรากหญ้า

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


ความสามารถในการปรบัขนาด

ข้อกําหนดในการจัดเก็บ

ปรมิาณงาน

ขนาดบล็อก MB บล็อกเวลาวนิาที Tx/ปิดกั �น Tx/วนั บล็อก/วนั Tx/s วนัที�

2 50 2000 3.4MM 1728 40 เมษายน-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 สิงหาคม-22



8 30 8000 23MM 2880 267 พฤศจิกายน-22

16 25 16000 55MM 3456 640 มิถุนายน-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 สิงหาคม-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 มิถุนายน-28

2028 ปรมิาณงาน: 6.4k tx / s - ในเดอืนมิถุนายน 2028 โปรโตคอล EPIC Blockchain จะสามารถประมวลผลธุรกรรมมากกวา่ 
500 ล้านรายการตอ่วนั ซึ�งเทียบเท่ากับระดบักิจกรรม�จจุบันของวซ่ีา ที� 
ขนาดนี�คา่ธรรมเนียมจะยังคงคุม้คา่เนื�องจากเงินอุดหนุนบล็อกก็เพียงพอและมีเพียงพอความสามารถ  
การประมาณการของเราคอืการทําธุรกรรมส่วนใหญ่จะฟรเีป็นหลัก (ป้องกันสแปมเล็กน้อย คา่ใช้จ่าย) 
และการชําระเงินที�มีลําดบัความสําคญัสูงที�ตอ้งผ่านอย่างรวดเรว็อาจเห็นเหรยีญเพนนีตอ่ 

ความขาดแคลน
โดยการแลกเปลี�ยนแบบรวมศนูย์เราไดห้ลีกเลี�ยง�ญหาของเงินสํารองเศษส่วนสองเท่า การใช้จ่าย มีเพียง 14 ล้าน EPIC ในขณะที�จํานวน 
BTC ที�มีประสิทธิภาพที�แท้จรงิมีอยู่แล้ว เกิน 21 ล้าน เราจะทําทุกอย่างที�เป็นไปไดเ้พื�อรกัษาความสมบูรณ์ของอุปทานของ 
การออกแบบดั �งเดมิของซาโตชิ

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


ความเรว็

การซิงคห์ัวกระดาษที�เรว็ขึ �น

ความยั�งยืน

คารบ์อนลบ

อิสระทางเศรษฐกิจและเงินทุนด้วยตนเอง

รอยเท้าขยะอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นศูนย์

EPIC ถูกขุดบนฮารด์แวรสิ์นคา้โภคภัณฑ์ที�มีอยู่แล้วโดยถูกซื �อมาเพื�อซื �ออีก วตัถุประสงคห์ลัก เช่น สเปรดชีต (CPU) 
หรอืการเล่นเกม (GPU) BTC สรา้งล้านหน่วย ของฮารด์แวร ์ASIC 
�งก์ชั�นเดยีวที� ใช้แล้วทิ �งที�เข้าสู่หลุม�งกลบของโลกของเราและกําเรบิ มลพิษ 



การลดความน่าเชื�อถือให้เล็กสุด

อัลฟารั�ว

การแจ้งเตอืนปลาวาฬ - ผู้ถือ BTC รายใหญ่รูว้า่เมื�อพวกเขาส่งธุรกรรมการเคลื�อนไหวของพวกเขา จะถูกตดิตาม ?การรั�วไหลของอัลฟา? 
นี�เป็นอุปสรรคตอ่การสรา้งกลยุทธ์พอรต์โฟลิโอที�ดทีี�สุดและ จะไดร้บัการแก้ ไขอย่างสมบูรณ์โดยการรกัษาความลับชั �นฐานเช่นเดยีวกับใน 
EPIC ซึ�งไม่มีการแจ้งเตอืนปลาวาฬและไม่มี รายชื�อรวย

การตรวจสอบภายในเครื �อง

ผู้ ใช้ BTC มักจะเลือกเอาตซ์อรส์การทํางานของโหนดไปยังบุคคลที�สาม ซึ�งสมเหตสุมผลเนื�องจากโหนดแบบเต็มตอ้งการพื �นที�ดสิก์ 
380dB ในทางตรงกันข้าม EPIC ทํางานในพื �นที� 2.2gb ทําให้ผู้คนเข้าถึงโหนดไดง้่ายขึ �น เมื�อเชื�อมตอ่กับโหนดภายนอก 
มีความเป็นไปไดท้ี�ข้อมูลจะถูกบุกรกุ - โดยพื �นฐานแล้ว ผู้ ใช้ตอ้งวางใจให้ โหนดแสดงสถานะ�จจุบันของเครอืข่ายอย่างซื�อสัตย์ ผู้ ใช้ EPIC 
ตรวจสอบธุรกรรมทั �งหมดในพื �นที�และไม่ตอ้งไวว้างใจบุคคลที�สาม

การกรองระดับพูล

ผู้ส่ง BTC ตอ้งเชื�อมั�นวา่บรษัิทตา่งๆ เช่น Chainalysis จะไม่ตดัสินใจกําหนดให้ที�อยู่ของตนถูกขึ �นบัญชีดาํ 
เพราะจากนั�นกลุ่มการขุดที�มีรปูแบบธุรกิจที�จะเซ็นเซอรแ์ละกรองธุรกรรมจะไม่รวมธุรกรรมในบล็อก EPIC 
ไม่มี�ญหานี�เนื�องจากผู้ขุดไม่สามารถดรูายละเอียดที�อยู่ของธุรกรรมได้

เหรยีญมลทิน

ผู้รบั BTC ผู้ที�รบัการชําระเงินจะตอ้งเชื�อมั�นในลูกคา้ของตน เพราะมีความเป็นไปไดท้ี�เหรยีญจะเสียอยู่เสมอ EPIC 
ขจัดความไวว้างใจนี�ออกไป เพราะเหรยีญที�เสียไปนั�นเป็นไปไม่ได ้ผู้รบัจะตอ้งระมัดระวงัไม่เพียงแคเ่หรยีญปนเปื�อนที�รูจ้ักเท่านั�น 
แตย่ังรวมถึงเหรยีญที�ปนเปื�อนในอนาคตดว้ย เมื�อ BitMEX ถูกตั �งข้อหาโดยกระทรวงยุตธิรรม 
เงินที�มาจากที�นั�นกลายเป็นผู้ตอ้งสงสัยในชั�วข้ามคนื Coinbase ไม่เพียงแตปิ่ดบัญชีรสัเซีย แตย่ังปิด 
?บัญชีที�อาจเชื�อมโยงกับกิจกรรมของรสัเซีย? ผู้ ใช้ EPIC ไม่จําเป็นตอ้งกังวลเกี�ยวกับความแตกตา่งทางการเมืองเหล่านี�

ผู้ ใช้ BTC ตอ้งไวว้างใจผู้ที�พวกเขาแบ่ง�นที�อยู่คยี์สาธารณะ เนื�องจาก�ญหาของการโจมต ี?ฝุ่นที�ปนเปื�อน? 
ซึ�งมีการใช้เหรยีญที�ปนเปื�อนจํานวนเล็กน้อยเพื�อสรา้งมลพิษให้กับเป้าหมายและทําให้การเคลื�อนไหวของมันล่าช้า

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


การตั �งค่าที� ไม่น่าเชื�อถือ

ซึ�งแตกตา่งจากวธิีการก่อนหน้านี�เช่น Zcash และ Piratechain ซึ�งตอ้งมีการตั �งคา่ที�เชื�อถือได ้EPIC 
การตั �งคา่ไม่จําเป็นตอ้งเชื�อถือ

ความแพรห่ลาย

การทําเหมืองแร่ ใน 112 ประเทศ

การใช้งาน
Explorer.epicmine.org:
ความสูงของบล็อคเชน 1,341,156

เฉลี�ย บล็อกเวลา 61.5 วนิาที

รายการ 118,799

คา่ธรรมเนียมโดยประมาณ 0.0063 EPIC

คุณประโยชน์

รา้นค้ามูลค่า

นับตั �งแตก่่อตั �ง EPIC ไดเ้ดนิตามเส้นทาง flight ที�คุน้เคยซึ�งไดร้บัแรงบันดาลใจจาก Bitcoin Core หนึ�ง BTC ที�ลงทุนใน 
EPIC ในเดอืนมีนาคม 2020 �จจุบันมีมูลคา่ 129 BTC

https://explorer.epicmine.org/


สื�อแลกเปลี�ยน

คา่ใช้จ่าย $2 - $81 <$.01

ความเรว็ 10 นาที 1 นาที

ความสามารถในการใช้รว่มกันได้ ไม่ ใช่

L1 ปรมิาณงาน 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



การสนับสนุนซอฟต์แวรก์ารขุด

● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

การซื �อขาย

EPIC เปิดโอกาสให้ผู้คา้เก็งกําไรในสองเครอืข่าย Dex: Stellar และ ViteX

Bitmart
ณ วนัที� 21 มีนาคม พ.ศ. 2R6R Bitmart ไดเ้สรจ็สิ �นการรวมระบบและจะเริ�มทําการซื �อขายใน 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
ในการพัฒนา

ไม่มีคา่ธรรมเนียม รกัษาความเป็นส่วนตวั 
แลกเปลี�ยนอะตอมมิกแบบไม่ตอ้งคมุขัง 
Dex

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

Direct, Non-Custodial, P2P Chain-Chain Atomic Swap



กระเป๋าสตางค์

เดสก์ทอป GUI

ใช้ ไดก้ับ Linux, Mac และ Windows



คณุสมบัติ ใหม่

● เชื�อมตอ่กับ Local & Remote Nodes
● ไม่จําเป็นตอ้งเปิดพอรต์เราเตอร์

● สามารถส่งธุรกรรมผ่าน Tor

มือถือ



ประวติัเวอรชั์น
E3 มีนาคม-2022
E2 2020
E1 กันยายน-2019




