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Потреб

Сьогодні Epicenter Labs представляє E3, третю ітерацію протоколу EPIC Blockchain. 
Реліз включає в себе ключові вдосконалення функцій, які дозволяють будівельникам 
dApp впроваджувати інновації, як ніколи раніше.

Абстрактний
Чисто однорангова версія електронних грошових коштів дозволяє відправляти 
онлайн-платежі безпосередньо від однієї сторони до іншої, не проходячи через 
фінансову установу. Дотримуючись грошово-кредитної політики Bitcoin Standard в 21 
мільйон монет разом з найдовшим правилом ланцюжка і proof-of-work, EPIC 
покращує оригінальний дизайн і вирішує ключові проблеми, які в даний час 
стримують масове прийняття. Конфіденційність базового рівня захищає користувачів 
від помсти,



запобігає забрудненню монет і забезпечує опір цензурі, централізації, конфіскації та 
спостереженню. Ми створили практичну децентралізовану платіжну систему, яка є 
надійною, без дозволів, незмінною та максимально сумісною з існуючими та 
майбутніми правилами.

Цілі проектування

Залишаючись вірним ДНК біткойна
Збереження наших цінностей

● Опір цензурі
● Стійкість до централізації
● Опір конфіскації
● Надійна основа

нейтралітету
● Без дозволу
● Регуляторна сумісність
● Опір спостереження
● Мінімізація довіри

Спеціальні можливості
● Повні вузли EPIC живуть в більш ніж 100 країнах.
● Необхідне програмне забезпечення (Github | App Store | Play Store)

доступний по всьому світу.
● Транзакції можуть бути відправлені через I2P & Tor.
● Пісна, світла, швидка архітектура добре підходить для мобільних пристроїв і

малопотужних пристроїв.

Анонімність та конфіденційність
Всі транзакції в EPIC є повністю конфіденційними, із засліпленими сумами та 
адресами. Більш ранні підходи, такі як CryptoNote в Monero, залишають сліди в 
блокчейні, які роблять окремі транзакції вразливими до подальшої деканонімізації. 
Транзакції EPIC пропонують надійну конфіденційність у майбутньому сьогодні та 
завтра.

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


Конфіденційність
У BTC доступні ключові відомості про всі транзакції для відкритого огляду 
блокчейна. Розташування, адреса та сума - все це незашифровано та видно 
всім і сонячно, назавжди. EPIC не розкриває ні адреси, ні суми, ні географічного 
розташування сторін угоди.

Публічний аудит та індивідуальна анонімність
∞ На публічній книзі можна побачити, що транзакції відбувалися завдяки 

наявності їх криптографічного залишку - ядра - в кожному блоці.

∞ Однак тільки відправник і одержувач можуть з'ясувати будь-які деталі про 
транзакцію, крім того факту, що вона відбулася.

∞ - Платіжні докази пропонують можливість забезпечення аудиту 
транзакцій третьою стороною.

∞ - Для користувачів, які віддають перевагу необмеженій сюрвеалібельності 
своїх індивідуальних транзакцій, з'явиться можливість використання 
«загорнутих epic» токенів, таких як EONE на Wanchain або EPIC на Vite / Stellar / 
Binance Smart Chain від сторонніх операторів.

CoinJoin
Так само, як і з яйцями, які після того, як 
їх видерли, не можуть бути 
індивідуально реконструйовані, всі 
транзакції EPIC об'єднуються 
автоматично після кожного блоку.

Cut-Through
Агрегація cut-Through усуває непотрібні проміжні елементи даних, лише 
відображаючи остаточну зміну стану. Якщо Аліса відправляє Боба, який відправляє 
Керол, блокчейн записує чисту зміну стану: Аліса->Кароль, і дані Боба не повинні 
зберігатися. Це не тільки економить простір, але і підвищує конфіденційність.



Dandelion++

Dandelion++ - це легке і просте рішення 
мережевого рівня з формально 
гарантованою анонімністю. Транзакція, що 
походить з Онтаріо (фаза стебла), може, 
нарешті, торкнутися (фаза пуху) в Канберрі. 
Dandelion++ не дозволяє користувачам 
відчувати фізичні біткойн-атаки.

I2P
I2P є альтернативним каналом для регіонів, де Tor недоступний. З E2 транзакції EPIC 
доступні через I2P.

Зобов'язання Педерсена
Зобов'язання Педерсена - це тип криптографічного примітиву, який дозволяє 
користувачеві взяти на себе зобов'язання щодо вибраного значення (або вибраного 
твердження), зберігаючи його прихованим для інших, з можливістю розкрити 
вчинене значення пізніше.



Для більш детального пояснення зобов'язань Педерсена дивіться тут.

Шнорр Підписи
Як і в Taproot, підписи Шнорра передбачають агрегацію ключів, яка стимулює 
ефективність обчислювальних процесів. На відміну від Bitcoin Core, Schnorr 
застосовується до всіх транзакцій за замовчуванням, а не тільки до підмножини.

Криптографічна схема Шнорра для цифрових підписів була розроблена Клаусом-
Пітером Шнорром і замінює взаємодію за допомогою криптографічної геш-функції. 
Це дозволяє здійснювати складні транзакції і значно підвищити конфіденційність 
користувачів.

Tor
Мережа Tor - це безпечний, зашифрований 
протокол, який може забезпечити 
конфіденційність даних і повідомлень в Інтернеті. 
Скорочення від проекту Onion Routing, система 
використовує ряд багатошарових вузлів для 
приховування IP-адрес, онлайнових даних та 
історії веб-перегляду.

E3 надає можливість здійснювати транзакції через Tor безпосередньо з гаманця CLI, 
покращуючи опір спостереження.

zkPoK
Ключова особливість zero-Knowledge Proof of Knowledge передбачає, що обидві 
сторони можуть перевірити правдивість частини інформації, залишаючись 
неосвіченими щодо змісту перевіреної інформації.

Основний принцип просто пояснюється: якщо Аліса володіє якоюсь секретною 
інформацією, наприклад, комбінацією, щоб відкрити сейф, і Боб повинен 
переконатися, що у неї є ця інформація, не отримуючи інформацію сам, то Аліса 
відкриє сейф, не даючи Бобу побачити комбінацію, а потім закриє її знову.



Аудиторськість

Платіжні засоби
Платіжні докази дозволяють платникам вимагати від платників підтвердження 
отримання коштів в рамках процесу транзакції. Потім платники можуть 
використовувати ці «докази» для вирішення платіжних спорів і довести, що вони 
надіслали кошти правильному одержувачу.

Опір цензурі

Істинний розподілений консенсус Накамото: 100% доказ роботи, відсутність 
спеціальних вузлів, найдовше правило ланцюга

Можна відправляти транзакції офлайн з холодного гаманця на холодний гаманець 
за допомогою методу передачі файлів.

Що таке опір цензурі?
1. Саму мережу не можна вимкнути
2. Будь-яку активність окремого користувача в мережі не може
бути закрита

Як EPIC захищає користувачів від цензури - порівняння з Bitcoin Core

Під вартою



Зберігач: користувачі BTC переважно 
вирішують дозволити третім особам 
зберігати свої активи. Якщо щось трапиться з 
зберігачем, активи можуть бути 
скомпрометовані.

Користувачі EPIC, як правило, 
зберігають власні монети на місцевому 
рівні

Юридичні заплутаності

Ex Post Facto - Ретроактивно застосовані 
зміни законів використовують дані 
блокчейна для криміналізації раніше 
легальної діяльності. Дії, вжиті сьогодні, 
можуть повернутися, щоб переслідувати 
десятиліття потому.

У блокчейні не залишилося постійних слідів, 
за винятком криптографічних залишків, який 
не розкриває ніякої інформації про транзакції 
або сторони до них.

Це абсолютно непотрібно в EPIC, оскільки 
всі монети взаємозамінні та взаємозамінні.

Мережа

Транзакції можна підписувати в 
автономному режимі

Користувачі EPIC не можуть бути обмежені 
залежно від їх місцезнаходження, оскільки 
вони можуть надсилати транзакції через Tor 
& I2P та

Відплата за ланцюгом

EPIC захищає користувачів від цього, 
оскільки адреси транзакцій і суми 
невидимі для зовнішніх сторін.

Пул

Судові позови UTXO -: Індивідуальні адреси 
можуть бути названі в судових позовах, що 
призводить до промисловості, що базується у 
Вайомінгу, щоб спробувати захиститися від 
цього за допомогою "періоду промивання".

Для підписання транзакції потрібен 
доступ до Інтернету для підключення до 
Інтернету

Трафік Bitcoin Core може бути 
заблокований і геозонований.

Вилучення банківських рахунків: канадці, 
які пожертвували далекобійникам за 
допомогою BTC, втратили доступ до своїх 
банківських рахунків.



Це неможливо в EPIC

Зіпсовані монети

Санкції
Список OFAC SDN містить певні адреси. 
Будь-хто, хто здійснює операції з цими 
адресами, стикається з викриттям.

EPIC не має адрес. Всі транзакції 
безпосередньо є гаманцем-гаманцем.

Гаманці змішувача
Binance блокує транзакції на гаманці 
змішувачів, таких як Samourai і Wasabi. 
Користувачі TradeOgre виявляють, що їхні 
депозити BTC відхиляються при внесенні 
депозитів на централізовані біржі, такі як 
Bitbuy.

Всі монети EPIC є взаємозамінними, 
усуваючи явище зіпсованих монет у своєму 
джерелі.

Стійкість до централізації

Структура управління Мета-DAO
Управління DAO явно краще, ніж корпоративне управління для блокчейн-мереж. Самі 
DAOs можуть стати спірними точками політики, особливо там, де йдеться про гроші 
(або навіть вектори атаки), тому ми розробили ECR як Meta-DAO або "DAO DAO DAO".

Пули майнінгу BTC можуть фільтрувати 
транзакції на основі адреси.

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


Сотні дописувачів * сотні груп чату = розподілена сила. Низові ініціативи виникають 
органічно, що призводить до адаптивної клітинної структури.

Мінімальна формальна ієрархія
Опір централізації - це більше, ніж просто крилата фраза, це спосіб життя.

Немає корпорації
Блокчейн-стартапи з десятками або сотнями найманих співробітників, природно, 
спочатку піклуються про власні інтереси, що призводить до потенційного перекосу з 
іншими зацікавленими сторонами. EPIC, як чистий протокол, ставить всіх на рівних.

Без премії
Коли інсайдери і ранні кити домінують в мережі, це може призвести до проблем з 
управлінням, про що свідчить жорстка вилка Ethereum.



Опір конфіскації

Безадресний дизайн
Донори в Канаді нещодавно виявили, що відправка монет спостереження на суму 50 
доларів сша на ланцюг може призвести до наслідків поза ланцюгом, таких як 
вилучення банківських рахунків і навіть фізичних активів.

Конфіденційні транзакції
Галасливі сусіди і тиранічні режими не можуть контролювати залишки гаманців для 
активності. EPIC робить криптовалюту безпечною для використання для всіх.

Dandelion++
Монети спостереження, такі як Bitcoin Core, піддають своїх користувачів ризику, 
розкриваючи IP-адресу під час здійснення транзакції. Dandelion++ дозволяє 
користувачам залишатися в безпеці, не просочуючи своє місцезнаходження.

Призначений для самоізоляції
Користувачі в Кореї, яких їхній уряд вважав, що вони заборгували податки, виявили, 
що їхні гаманці виснажені. Користувачі EPIC, як правило, зберігають збереження 
власних ключів, що захищає від довільного захоплення.

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


Децентралізація

Повні вузли

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

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


Концентрація басейну
На перший погляд, >51% частки хешрейту, що надходить з Icemining.ca 
викликає занепокоєння, однак ця єдина статистика не розповідає всю історію:

● PoПоліфазний доказ роботи (Feijoada Multi-Algo) вимагає від зловмисника 
командувати 51% всіх 3 алгоритмів.

● 26% - це видобуток корисних копалин за межами басейну, що забезпечує 
додаткову безпеку в разі нападу.

Для мережі, якій всього 2 роки, вже є 4 органічно створені басейни, керовані 
ринковим попитом, є надзвичайною. Ми вважаємо, що для підтримки нашого 
бачення мільярдів повних вузлів, більшість з яких видобувають, нам знадобляться 
десятки тисяч басейнів, щоб не стати занадто централізованими. З цією метою з 2019 
року ми інвестували значні науково-дослідні ресурси з цього питання, щоб усунути 
основні вузькі місця, які в даний час заважають людям легко обертати власні пули.

Майбутні зусилля з децентралізації на рівні пулу
●  Продовжуйте заохочувати підприємців та великих шахтарів керувати 

власними басейнами

● Програмне забезпечення для пулу DIY FOSS, доступне на Github



● Краватка басейнів PoW зі стейкінгом та іншими типами вузлів у загальній 
екосистемі Epicenter

Дружелюбність розробника

API

API v3 для зв'язку з гаманцем (NEW)

Покращення юзабіліті API

Покращення документації
E3 покращує нашу існуючу бібліотеку документації, що дозволяє будівельникам 
швидше виходити на ринок.

Простота використання

Операції, які можна скасувати
На відміну від криптовалют на основі адрес з відкритим ключем, неможливо втратити 
монети в Mimblewimble. Транзакції, надіслані помилково, можуть бути скасовані, 
якщо вони ще не завершені.

Порти
У E2 необхідно було відкрити порти маршрутизатора для відправки транзакції. E3 
інтегрує Tor так, щоб це більше не було потрібно.

Гірничо
Значні ресурси були інвестовані в те, щоб зробити видобуток більш доступним і 
простішим. Конкретні приклади Easy-Miner 2.0 від Blacktygr і автонастроювання за 
Epicmine.org



Параметри транзакції

Tor
Інтеграція Tor полегшує інтерактивні транзакції без необхідності відкривати порти 
маршрутизатора або виставляти адресу https. В результаті анонімність 
покращується.

EpicPay.me
EpicPay.me дозволяє асинхронну неінтерактивну обробку повідомлень для 
вирішення неінтерактивних транзакцій, хоча і централізовано. Майбутні версії цього 
сервісу ще більше децентралізують і загартують інфраструктуру.

Інтерфейс користувача

Консоль і вивід файлів
# 18 Розділення виводу та очищення файлів і консолі

TUI: Інтерфейс користувача терміналу
#13 Інтерфейс користувача терміналу: Списки можна прокручувати
#14 Інтерфейс користувача терміналу: Введення подання журналу
# 15 Інтерфейс користувача терміналу: Загальні поліпшення стабільності та 
зручності використання



Економічна безпека

Структура конкурентних витрат
Екосистема Bitcoin Core вимагала 10+ мільярдів доларів капітальних витрат для 
підтримки постійної безпеки мережі. Це абсолютно непотрібно в EPIC, яка 
працює на вже існуючому товарному обладнанні.

Відкрити ланцюжок поставок

AMD Доходів: 
$15b

Ні RandomX
ProgPow

Apple Доходів: 
$365b

Ні M1: RandomX & ProgPow

ARM 
Доходів: $2b

Ні RandomARM

Bitmain 
Доходів: $2b

Так Ні

Intel Доходів: 
$79b

Так RandomX

MicroBT 
Доходів: $1b

Так Ні

Nvidia 
Доходів: $24b

Ні ProgPow



$82b $483b

Поліфазний багатокомітетний майнінг доказів роботи 
уникає податку ASIC
Користувачі Bitcoin Core витратили $1+ млрд на плату за видобуток у 2021 році.

Казначейство самофінансування

Гнучкість
Може бути розширений для розміщення додаткових випадків використання. 
Майбутні версії будуть включати в себе можливості мультиактивів і додаткові 
алгоритми.

Мультиактив
Майбутні версії дозволять створити кілька типів токенів, взаємозамінних або 
нерозмитнених, які будуть торгуватися в ланцюжку EPIC разом з $EPIC, рідним 
активом мережі. Це дозволяє торгувати альтернативними активами з повним 
захистом Mimblewimble.

Цей підхід забезпечує функціональність, подібну до токенів ERC20, без накладних 
витрат на смарт-контракти, поряд з рідною монетою Epic. Використовуючи 
Mimblewimble для підтримки користувацьких токенів, ми вперше поширюємо 
справжню фунгіцидність на символічний Всесвіт.

Емітенти можуть забезпечити прозорість щодо загальної кількості активів в обігу, 
забезпечуючи абсолютну конфіденційність для конкретних транзакцій. Активи 
можуть бути обмінені надійно і беззмінно на ланцюжку, що дозволяє виявлення цін і 
очищення ринку, зберігаючи при цьому повний набір гарантій Mimblewimble для 
окремих операцій.



Додавання спеціальних токенів дозволяє використовувати потужність Mimblewimble 
для захоплюючого спектру нових випадків використання. Цифрові завантаження, 
часті милі, мобільні хвилини, паркувальні квитки - це приклади випадків 
використання, які можуть принести користь.

Алгоритми
E4
E5
E6
E7

RandomARM
RISC-V
E6    Квантово-стійка структурована решітка
AI TPU

ERC20-Style

Типи активів
Фунгіцид:
Нерозмитнені: ERC721, 1155 etc

Формати транзакцій
У E3 транзакції є інтерактивними і вимагають 3 кроків. Майбутні версії протоколу 
дозволять здійснювати 2-ступінчасті та 1-ступінчасті транзакції, зменшуючи вимоги 
до координації та розширюючи коло відповідних випадків використання.

У майбутньому ми прагнемо забезпечити більшу підтримку особистих транзакцій:

● Аудіо-транзакції
● Транзакції Bluetooth
● Транзакції з QR-кодом

Транспортний шар
Зробивши транспортування даних модульним у кодовій базі, сторонні учасники 
можуть легко додавати нові канали, допомагаючи експериментам, а також швидкому 
реагуванню на цензуру.



Захист у майбутньому

Додаткові програми
Інтеграція специфічних алгоритмів TPU дає можливість зробити доказ роботи 
корисним і перетворює EPIC в движок машинного навчання.

Поліфазний доказ роботи
Скомпрометовані алгоритми викликають невелике занепокоєння, оскільки 
модульна конструкція EPIC дозволяє алгоритмам гарячого обміну на льоту.

E4:
E5:
E6:
E7:

RandomARM
Доказ простору-часу, RISC-V   
Квантово-стійка структурована решітка
 TPU (TBD)

Sneak Зазирнути: ECK Канарська мережа
ECK - Google Docs

Квантова готовість
Дослідницькі зусилля, проведені з 2019 року, підтверджують, що структуровані 
алгоритми решітки сумісні.

Висока впевненість

Автоматизоване тестування
E3 дав нам можливість інвестувати в автоматизовану інфраструктуру тестування, яка 
покращить нашу здатність швидше просувати майбутні релізи.

Випробування битви
В рамках нашого підходу «провідний замість кровоточивого краю» ми відчуваємо 
себе дуже комфортно, витягуючи ці зміни з решти екосистеми Rust-Mimblewimble, 
оскільки вони були функціональними у виробництві в інших мережах протягом 
достатнього часу.

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


Зрілості
Імпортний код працює у виробництві вже 12+ місяців без інцидентів в інших 
проектах.

Іржі
Ми вибрали Rust для його властивостей безпеки пам'яті, які обмежують сферу для 
помилки програміста.

Технічний борг

Підвищення безпеки та стабільності
Клоп  #6 7 8

Вирішення конфліктів
Клоп  #20

Оптимізації
#11 Краща вихідна обробка PMMR та індекс Chain DB
Оптимізація коригування складності

Однолітки: канал MPSC та початкові повідомлення 
рукостискання
Клоп  #10

Зв'язок між сервером і гаманцем
Клоп #22

Підвищення стабільності
Клоп  #12

Синхронізації
Клоп  #21

Сумісність із Windows
Клоп  #23



Обслуговування
# 5 Hardfork (HF2) вводить CuckarooM29 PoW зміни
#6 Новий заголовок версії 7
#7 Кращий перемикач версій заголовків
#9 Інтеграція кодової бази GRIN 3.0.0

Незмінність
Коментар члена спільноти Ізло:

У криптовалюті є багато дійсно важливих ідеологій. Такі слова, як свобода, свобода, 
приватність, децентралізовані, ненадійні, незмінні та багато іншого, часто 
використовуються в білих аркушах для того, щоб документувати фундаментальні 
переконання, які поділяє спільнота. З плином часу ці основоположні принципи 
перевіряються, і стійкість може бути оцінена.  Монета, яка починається як Доказ 
роботи, що видобувається всюдисущими та децентралізованими компонентами CPU 
та GPU, перетворюється на централізоване накопичення ASIC. Децентралізоване 
підтвердження роботи поступається місцем централізованому доказу частки. Є 
очевидні компроміси. Вітаємо з безпекою мережі. Але якою ціною? Сама основа віри в 
децентралізацію продається корпоративним інтересам, а не приносить користь 
мирянам, як це було у більшості білих людей. Звичайно, монета все ще може бути 
відносно децентралізованою в порівнянні з фіатом, але стовп фундаментальної 
цінності скомпрометований, і є кращі альтернативи, підтримувані громадами, які все 
ще піклуються. Що буде більш стійким у довгостроковій перспективі? Монета, яка 
вірна спільним суспільним цінностям, або монета, яка продається корпоративній 
індустрії? Відповідь зрозуміла. Що робить криптовалюту значущою в першу чергу, і це 
люди, які беруть участь у наших спільнотах. Отже, яке все це має відношення до 
незмінності?

Ну, приклад, наведений для децентралізації, має відношення до незмінності. У 
прикладі відображається, як відхилення від основних значень спільноти таке ж, як і 
компрометуюча незмінність.  Він доходить до суті питання, поставленого так 
войовничо: "Чи є кодовий закон?" Простіше кажучи, так, за винятком випадків, коли 
це не так. Основні цінності спільноти, задокументовані в білих аркушах, набагато 
ближче до того, що слід інтерпретувати як закон. EPIC Value Overflow Incident 
демонструє нашу прихильність основоположним принципам, коли є конфлікт.



Нейтралітет

Спільнота, керована
Коли ми стикаємося з проблемами, такими як перерозподіл відсотків видобутку, або 
як соціалізувати втрати від інциденту переповнення вартості, ми стаємо сильнішими.

DAO-фінансується
Всі гонорари розробників нараховуються в казначейство EPICENTER DAO і не є 
центром прибутку ні для кого.

Рівне ігрове поле
Всі учасники мали однакову можливість придбати монети, будь то шляхом видобутку 
корисних копалин або покупки на відкритому ринку.

Без премії
EPIC ярмарок стартував 2 вересня 2019 року з нульовим запасом генезису.

Відкритості
EPIC на 100% ліцензований GPL V3.

Будь-хто може надіслати запит на пул через github.

Без дозволу
EPIC є протоколом без дозволу. Будь-хто може запустити повний вузол і / або мій.

Басейни

Америка

Канада, Монреаль    Icemining
USA               Epicmine



EMEA
Німеччина        51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Росія/Північ 
EU
Туреччина            Icemining

Icemining
Icemining

Азіатсько-
Тихоокеанськи
й регіон

Китай
Гонконг
Сінгапур Icemining

Регуляторна сумісність

Закон про конкуренцію
«Інновації у сфері фінансових послуг трансформували та розширили методи 
транскордонних операцій, які не могли бути передбачені 20 років тому, коли FinCEN 
(Мережа з боротьби з фінансовими злочинами) отримала повноваження щодо 
спеціальних заходів.” Закон визнає, що цифрові активи використовуються в законних 
цілях, але каже, що це "також благом для поганих акторів, таких як ухиляються від 
санкцій, шахраї, відмивачі грошей і ті, хто здійснює атаки вимагачів".

Мережі, які покладаються на централізовану інфраструктуру, будуть все більше не в 
змозі обслуговувати користувачів. EPIC виграє від цієї тенденції.

Тест Хоуї

У червні 2018 року колишній голова SEC Джей Клейтон уточнив, що біткойн не є 
цінним папером: «Криптовалюти: це заміни суверенних валют, замініть долар, євро, 
ієну біткойном. Цей тип валюти не є гарантією", - сказав Клейтон.

EPIC явно розроблений для сумісності тестів Хоуї, забивши буквально з графіків 
відповідно до керівних принципів Crypto Rating Council.

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


Інфраструктура Законопроект / Визначення брокера
Згідно із запропонованим законодавством, люди, які використовують певні типи 
блокчейнів, можуть бути зобов'язані отримати ліцензію відповідно до визначення 
брокера. Користувачі EPIC несприйнятливі до цього.

СТАБІЛЬНИЙ акт
Не застосовується, оскільки EPIC не є стейблкойном і децентралізований.

Стійкість
Поліфазний proof-of-work регулює труднощі кожні 2 години на індивідуальній основі 
за алгоритмом, що дозволяє мережі легко обробляти +1000% і -90% зміни хешрейту. 
Ми продовжимо збільшувати неоднорідність нашої мережі з плином часу і 
підвищувати її стабільність.

Думка
На основі аналізу, викладеного в цьому документі, і з причин, які слідують, на 
мій професійний погляд, EPIC CASH ("EPIC) не є цінним папером, як 
визначено в Законі США про цінні папери 1933 року ("Закон"), і не відповідає 
критеріям для формування "інвестиційного контракту" в рамках аналізу SEC 
v. Хоуї, 328 29311946 США) (далі "Хоуї"), або його потомство.

фону
Блокчейн EPIC наразі знаходиться в тестовій мережі з нульовим основним 
блоком запуску справедливого запуску, запланованим на 13 липня 2019 року. 
EPIC — це низька мережа конфіденційності.

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


Масштабованість

Вимоги до зберігання

Пропускну здатність

Розмір блоку MB Блокувати час сек Tx/
Блокувати

Tx/День Блоки/День Tx/s Дата

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Квітень-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Серпень-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Листопад-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Червень-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Серпень-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Червень-28

Пропускна здатність 2028 року: 6,4 тис.т./с - у червні 2028 року протокол EPIC 
Blockchain зможе обробляти понад 500 мільйонів транзакцій на день, що еквівалентно 
поточному рівню активності Visa. У такому масштабі збори залишаться економічно 
ефективними, оскільки блокової субсидії достатньо і є достатня потужність. За нашими 
оцінками, більшість транзакцій будуть по суті безкоштовними (номінальна вартість 
боротьби зі спамом), і що пріоритетні платежі, які повинні пройти швидко, можуть 
побачити копійки за штуку.

Дефіцит
Уникаючи централізованих бірж, ми уникали проблеми часткових резервних 
подвійних витрат. EPIC налічується всього 14 мільйонів, тоді як справжня кількість 
ефективних BTC вже перевищує 21 мільйон. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти 
цілісність поставок оригінального дизайну Сатоші.

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


Швидкість

Швидша синхронізація заголовків

Сталий розвиток

Вуглецево-негативний

Економічно незалежне та самофінансування

Нульовий слід електронних відходів
EPIC видобувається на товарному обладнанні, яке вже існує, будучи придбаним 
для інших основних цілей, таких як електронні таблиці (CPU) або ігри (GPU). BTC 
генерує мільйони одиниць одноразового однофункціонального обладнання 
ASIC, яке потрапляє на звалища нашої планети і посилює забруднення.



Мінімізація довіри

Альфа-витік
Whale Alerts - великі власники BTC знають, що коли вони відправляють транзакцію, їх 
рухи будуть відслідковуватися. Цей «альфа-витік» є бар'єром для побудови 
оптимальної стратегії портфеля і повністю вирішується конфіденційності базового 
шару, як в EPIC, яка не має китових попереджень і не має багатого списку.

Локальна перевірка
Користувачі BTC зазвичай вибирають аутсорсингову операцію вузла третій стороні, 
що має сенс, враховуючи, що повний вузол вимагає 380 ГБ дискового простору. EPIC, 
навпаки, працює локально в 2,2 Гб простору, що робить його більш доступним для 
людей для запуску вузлів.  При підключенні до зовнішнього вузла існує можливість 
скомпрометованої інформації - по суті, користувач повинен довірити вузлу, щоб вірно 
представляти поточний стан мережі. Користувачі EPIC локально перевіряють усі 
транзакції та не повинні довіряти третій стороні.

Фільтрування на рівні басейну
Відправники BTC повинні довіряти, що такі компанії, як Chainalysis, не вирішать 
позначити свою адресу як чорну, оскільки тоді майнінгові пули, бізнес-модель яких 
полягає в цензурі та фільтруванні транзакцій, не включатимуть транзакцію в блок. 
EPIC не має цієї проблеми, оскільки майнери не можуть бачити адресні деталі 
транзакцій.

Зіпсовані монети
Одержувачі BTC, ті, хто приймає оплату в ньому, повинні довіряти своєму клієнту, 
адже можливість зіпсованих монет завжди є. EPIC усуває цю довіру, тому що зіпсовані 
монети неможливі. Одержувачі повинні бути на сторожі не тільки відомих зіпсованих 
монет, але і потенційно майбутніх зіпсованих монет. Коли BitMEX був звинувачений 
Міністерством юстиції, протягом ночі будь-які кошти, що надходять звідти, були 
оголошені підозрою. Coinbase не просто закрила російські рахунки, вона закрила 
"рахунки, потенційно пов'язані з російською діяльністю". Користувачі EPIC не повинні 
перейматися цими політичними відмінностями.

Користувачі BTC повинні довіряти тим, з ким вони діляться своєю адресою відкритого 
ключа, через проблему атак «заплямованого пилу», при якій невелика кількість 
зіпсованої монети розгортається, щоб забруднити ціль і затримати її рух.

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


Надійне налаштування
На відміну від попередніх підходів, таких як Zcash і Piratechain, які вимагають 
надійного налаштування, налаштування EPIC не вимагає довіри.

Повсюдність
Видобуток корисних копалин в 112 країнах

Використання
Explorer.epicmine.org:
Висота блокчейна 1 341 156
Середній час блокування 61,5 с
Угоди 118 799
Орієнтовна плата 0,0063 EPIC

Утиліта

Сховище цінностей
З моменту створення EPIC пішла знайомим траєкторією польоту, яку пережило 
його натхнення, Bitcoin Core. Один BTC, інвестований в EPIC в березні 2020 року, в 
даний час коштує 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Засіб обміну

Вартість $2 - $81 <$.01

Швидкість 10 хвилин 1 хвилина

Фунгіцидність Ні Так

Пропускна здатність L1 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

Пропускна здатність L1 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



Підтримка гірничодобувного програмного забезпечення
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Торгової
EPIC пропонує трейдерам арбітражні можливості в двох мережах Dex: Stellar і ViteX

Bitmart
З 21 березня 2022 року Bitmart завершує свою інтеграцію і почне пропонувати торги 
в 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
У розробці
Без комісії, збереження конфіденційності
Неконституційна atomic своп
Завантажуваний робочий стіл Dex

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

Прямий, не зберігач, P2P ланцюг-ланцюг atomic своп



Гаманець

Робочий стіл GUI

Доступно для Linux, Mac та Windows



Нові функції

● Підключення до локальних і віддалених вузлів
● Немає необхідності відкривати порти маршрутизатора
● Чи можна надсилати транзакції через Tor

Мобіл́ьний телефо́н
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