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Nhu cầu

Hôm nay Epicenter Labs giới thiệu E3, phiên bản thứ ba của Giao thức Blockchain EPIC. Bản 
phát hành bao gồm các cải tiến tính năng chính cho phép các nhà xây dựng dApp đổi mới 
hơn bao giờ hết.

Trừu tượng
Một phiên bản hoàn toàn ngang hàng của tiền mặt điện tử cho phép thanh toán trực tuyến 
được gửi trực tiếp từ bên này sang bên khác mà không cần thông qua một tổ chức tài 
chính. Theo chính sách tiền tệ của Bitcoin Standard là 21 triệu đồng cùng với quy tắc chuỗi 
dài nhất và Proof-Of-Work, EPIC cải thiện thiết kế ban đầu và giải quyết các vấn đề chính 
hiện đang kìm hãm việc áp dụng hàng loạt. Bảo mật lớp cơ sở bảo vệ người dùng khỏi bị trả 
thù, 



ngăn chặn tiền xu bị nhiễm độc và cung cấp khả năng chống kiểm duyệt, tập trung, tịch thu 
và giám sát. Chúng tôi đã tạo ra một hệ thống thanh toán phi tập trung thực tế không tin 
cậy, không được phép, bất biến và tương thích tối đa với các quy định hiện hành và tương 
lai.

Mục Tiêu Thiết Kế

Sống đúng với DNA của Bitcoin
Bảo tồn các giá trị của chúng tôi

● Kháng kiểm duyệt
● Kháng tập trung
● Kháng tịch thu
● Cơ sở đáng tin cậy của tính trung lập
● Không được phép
● Khả năng tương thích theo quy định
● Chống giám sát
● Giảm thiểu niềm tin

Tiếp cận
● Epic full nodes sống ở hơn 100 quốc gia.
● Phần mềm cần thiết (Github | App Store | Play Store) có sẵn trên toàn thế giới.
● Các giao dịch có thể được gửi qua I2P & Tor.
● Kiến trúc gọn gàng, nhẹ, nhanh rất phù hợp với các thiết bị di động & công suất 

thấp.

Ẩn danh & Quyền riêng tư
Tất cả các giao dịch trong EPIC đều được bảo mật hoàn toàn, với số tiền và địa chỉ bị mù. 
Các cách tiếp cận trước đó như CryptoNote trong Monero để lại dấu vết trong blockchain 
khiến các giao dịch cá nhân dễ bị deanonymization sau này. Các giao dịch EPIC cung cấp 
quyền riêng tư được chứng minh trong tương lai, hôm nay và ngày mai.

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


Bảo mật
Trong BTC, các chi tiết chính về tất cả các giao dịch có sẵn để kiểm tra mở trên 
blockchain. Vị trí, địa chỉ và số tiền đều không được mã hóa và hiển thị cho tất cả mọi 
người và sundry, mãi mãi. EPIC không tiết lộ địa chỉ, số tiền cũng như vị trí địa lý của 
các bên tham gia giao dịch.

Kiểm toán công khai & Ẩn danh cá nhân
∞ Trên sổ cái công khai, có thể thấy rằng các giao dịch đã xảy ra nhờ sự hiện diện của 

dư lượng mật mã của chúng - hạt nhân - trong mỗi khối.

∞ Tuy nhiên, chỉ có người gửi và người nhận mới có thể xác định bất kỳ chi tiết nào 
về giao dịch ngoài thực tế là nó đã xảy ra.

∞ Chứng minh thanh toán cung cấp khả năng cho phép kiểm toán của bên 
thứ ba đối với các giao dịch.

∞ Đối với những người dùng thích sự giám sát không hạn chế của các giao dịch cá 
nhân của họ, sẽ có tùy chọn sử dụng các token "EPIC bọc" như EONE trên 
Wanchain hoặc EPIC trên Vite / Stellar / Binance Smart Chain từ các nhà khai thác 
bên thứ ba.

CoinJoin
Giống như với trứng, một khi tranh giành 
không thể được xây dựng lại riêng lẻ, tất 
cả các giao dịch EPIC được tổng hợp với 
nhau tự động sau mỗi khối.

Cut-Through
Tổng hợp Cut-Through loại bỏ các yếu tố dữ liệu trung gian không cần thiết, chỉ phản ánh 
sự thay đổi cuối cùng trong trạng thái. Nếu Alice gửi cho Bob, người gửi cho Carol, 
blockchain ghi lại sự thay đổi ròng trong trạng thái: Alice->Carol và chi tiết của Bob không 
cần phải được lưu trữ. Điều này không chỉ tiết kiệm không gian mà còn tăng cường sự 
riêng tư.



Dandelion++
Dandelion++ là một giải pháp lớp mạng nhẹ và 
đơn giản với tính ẩn danh được đảm bảo chính 
thức. Một giao dịch có nguồn gốc từ Ontario 
(giai đoạn gốc) cuối cùng có thể chạm xuống 
(giai đoạn lông tơ) ở Canberra. Dandelion++ 
ngăn người dùng trải qua các cuộc tấn công 
Bitcoin vật lý.

I2P
I2P là một kênh thay thế cho các khu vực mà Tor không thể truy cập được. Kể từ E2, các 
giao dịch EPIC đã có sẵn thông qua I2P.

Cam kết Pedersen
Cam kết Pedersen là một loại nguyên thủy mật mã cho phép người dùng cam kết với một 
giá trị đã chọn (hoặc tuyên bố đã chọn) trong khi vẫn ẩn nó cho người khác, với khả năng 
tiết lộ giá trị cam kết sau này.



Để biết thêm giải thích chi tiết về Cam kết Pedersen, xem tại đây.

Chữ ký Schnorr
Như trong Taproot, chữ ký Schnorr cung cấp cho tập hợp chính, thúc đẩy hiệu quả trong 
các quy trình tính toán. Không giống như Bitcoin Core, Schnorr được áp dụng cho tất cả 
các giao dịch theo mặc định, không chỉ là một tập hợp con.

Sơ đồ Schnorr mật mã cho chữ ký số được thiết kế bởi Claus-Peter Schnorr và thay thế sự 
tương tác bằng cách sử dụng hàm băm mật mã. Điều này cho phép các giao dịch phức 
tạp và tăng đáng kể quyền riêng tư của người dùng.

Tor
Mạng Tor là một giao thức an toàn, được mã hóa có 
thể đảm bảo quyền riêng tư cho dữ liệu và thông tin 
liên lạc trên web. Viết tắt của dự án Onion Routing, 
hệ thống sử dụng một loạt các nút xếp lớp để ẩn địa 
chỉ IP, dữ liệu trực tuyến và lịch sử duyệt web.

E3 mang đến khả năng thực hiện các giao dịch qua Tor trực tiếp từ bên trong ví CLI, cải 
thiện khả năng chống giám sát.

zkPoK
Tính năng quan trọng của Zero-Knowledge Proof of Knowledge liên quan đến việc cả hai 
bên có thể xác minh tính trung thực của một mẩu thông tin trong khi vẫn không biết gì về 
nội dung của thông tin đã được chứng minh.

Nguyên tắc cơ bản được giải thích đơn giản: Nếu Alice có một số thông tin bí mật, chẳng 
hạn như sự kết hợp để mở két sắt, và Bob có nghĩa vụ phải xác minh rằng cô ấy có thông tin 
này mà không cần anh ta tự lấy thông tin, thì Alice sẽ mở két sắt mà không để Bob nhìn 
thấy sự kết hợp, và sau đó đóng lại.



Khả Năng Kiểm Toán

Chứng minh thanh toán
Bằng chứng thanh toán cho phép người trả tiền yêu cầu người trả chứng minh việc nhận 
tiền như một phần của quy trình giao dịch. Người trả tiền sau đó có thể sử dụng các 
"bằng chứng" này để giải quyết tranh chấp thanh toán và chứng minh họ đã gửi tiền cho 
người trả tiền chính xác.

Kháng Kiểm Duyệt
True Nakamoto Distributed Consensus: 100% bằng chứng về công việc, không có nút đặc 
biệt, quy tắc chuỗi dài nhất

Có thể gửi giao dịch ngoại tuyến từ ví lạnh sang ví lạnh thông qua phương thức chuyển 
file.

Kháng kiểm duyệt là gì?
1. Bản thân mạng không thể bị đóng cửa
2. Bất kỳ hoạt động nào của người dùng cá nhân trên mạng không thể bị tắt

Làm thế nào EPIC bảo vệ người dùng chống lại kiểm duyệt - so sánh với Bitcoin Core

Chăm sóc



Người dùng EPIC thường lưu ký tiền của 
chính họ tại địa phương

Vướng Mắc Pháp Lý

Không có dấu vết vĩnh viễn nào được để lại 
trong blockchain ngoại trừ dư lượng mật mã 
không tiết lộ thông tin về các giao dịch hoặc các 
bên liên quan đến chúng.

Điều này là hoàn toàn không cần thiết trong 
EPIC, vì tất cả các đồng tiền đều có thể thay 
thế và có thể hoán đổi cho nhau.

Mạng Lưới

Giao dịch có thể được ký ngoại tuyến

Người dùng EPIC không thể bị hạn chế dựa 
trên vị trí của họ vì họ có thể gửi giao dịch 
qua Tor & I2P và

Tắt chuỗi trả đũa

EPIC bảo vệ người dùng khỏi điều này, bởi vì 
địa chỉ giao dịch và số tiền là vô hình đối với 
các bên ngoài.

Vũng

Người giám sát: Người dùng BTC chủ yếu 
chọn cho phép bên thứ ba lưu ký tài sản 
của họ. Nếu bất cứ điều gì xảy ra với người 
giám sát, tài sản có thể bị xâm phạm.

Ex Post Facto -: Luật thay đổi được áp dụng 
hồi tố sử dụng dữ liệu blockchain để hình 
sự hóa các hoạt động pháp lý trước đây. 
Những hành động được thực hiện ngày 
hôm nay có thể trở lại ám ảnh nhiều thập 
kỷ sau đó.

Các vụ kiện UTXO-: Địa chỉ cá nhân có thể 
được nêu tên trong các hành động pháp lý, 
làm phát sinh một ngành công nghiệp có 
trụ sở tại Wyoming để cố gắng bảo vệ 
chống lại điều này với một "thời gian rửa".

Truy cập Internet vào kết nối Internet được 
yêu cầu để ký giao dịch

Lưu lượng bitcoin core có thể bị chặn và 
bảo vệ địa lý.

Tịch thu tài khoản ngân hàng -: Người 
Canada đã quyên góp cho các tài xế xe tải 
sử dụng BTC đã mất quyền truy cập vào tài 
khoản ngân hàng của họ.



Điều này là không thể trong EPIC

Tiền xu bị nhiễm độc

Các biện pháp trừng phạt
Danh sách OFAC SDN bao gồm các địa chỉ cụ 
thể. Bất cứ ai giao dịch với các địa chỉ này đều 
phải đối mặt với sự phơi nhiễm.

EPIC không có địa chỉ. Tất cả các giao dịch là ví 
trực tiếp.

Ví mixer
Binance chặn các giao dịch để trộn ví như 
Samourai và Wasabi. Người dùng từ 
TradeOgre phát hiện ra tiền gửi BTC của họ bị 
từ chối khi gửi tiền vào các sàn giao dịch tập 
trung như Bitbuy.

Tất cả các đồng tiền EPIC đều có thể thay thế, 
loại bỏ hiện tượng tiền xu bị nhiễm độc tại 
nguồn của nó.

Kháng tập trung

Cơ cấu quản trị Meta-DAO
Quản trị DAO rõ ràng là tốt hơn so với quản trị doanh nghiệp cho các mạng dựa trên 
blockchain. Bản thân DAOs có thể trở thành điểm gây tranh cãi của chính trị, đặc biệt là khi 
tiền có liên quan, (hoặc thậm chí tấn công vectơ) đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế 
ECR như một Meta-DAO hoặc "DAO của DAOs".

Các nhóm khai thác BTC có thể lọc các giao 
dịch dựa trên địa chỉ.

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


Hàng trăm người đóng góp * hàng trăm nhóm trò chuyện = một lực lượng phân tán. Các 
sáng kiến cơ sở xuất hiện một cách hữu cơ, dẫn đến một cấu trúc tế bào thích nghi.

Hệ thống phân cấp chính thức tối thiểu
Kháng cự tập trung không chỉ là một câu cửa miệng, đó là một cách sống.

Không có công ty
Các công ty khởi nghiệp blockchain với hàng chục hoặc hàng trăm nhân viên được trả lương 
tự nhiên chăm sóc lợi ích của chính họ trước tiên, dẫn đến sự sai lệch tiềm năng với các bên 
liên quan khác. EPIC, như một giao thức thuần túy, đặt mọi người trên cơ sở bình đẳng.

Không có Premine
Khi những người trong cuộc và cá voi sớm thống trị một mạng lưới, nó có thể dẫn đến các 
vấn đề quản trị, như đã được chứng kiến trong hard fork Ethereum.



Kháng Tịch Thu

Thiết kế không địa chỉ
Các nhà tài trợ ở Canada gần đây đã phát hiện ra rằng việc gửi các đồng tiền giám sát trị 
giá 50 đô la trên chuỗi có thể dẫn đến hậu quả ngoài chuỗi, chẳng hạn như có tài khoản 
ngân hàng và thậm chí tài sản vật chất bị tịch thu.

Giao dịch bí mật
Các nước láng giềng nosy và chế độ chuyên chế không thể theo dõi số dư ví cho hoạt động. 
EPIC làm cho tiền điện tử an toàn để sử dụng cho tất cả mọi người.

Dandelion++
Các đồng tiền giám sát như Bitcoin Core khiến người dùng của họ gặp rủi ro bằng cách tiết 
lộ địa chỉ IP trong khi thực hiện giao dịch. Dandelion++ cho phép người dùng giữ an toàn 
bằng cách không rò rỉ vị trí của họ.

Được thiết kế để tự nuôi con
Người dùng ở Hàn Quốc mà chính phủ của họ tin là nợ thuế đã tìm thấy ví của họ bị cạn 
kiệt. Người dùng EPIC thường duy trì quyền lưu giữ chìa khóa của riêng họ, bảo vệ chống 
lại việc tịch thu tùy tiện.

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


Phân cấp

Nút đầy đủ

4 hồ bơi

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

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


Nồng độ hồ bơi
Thoạt nhìn, tỷ lệ hashrate >51% đến từ Icemining.ca là mối quan tâm, tuy nhiên 
thống kê duy nhất này không nói lên toàn bộ câu chuyện:

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) yêu cầu kẻ tấn công chỉ huy 51% của 
cả 3 thuật toán.

● 26% đang khai thác bên ngoài một hồ bơi, cung cấp bảo mật bổ sung trong trường 
hợp bị tấn công.

Đối với một mạng lưới chỉ mới 2 năm tuổi, đã có 4 hồ bơi được tạo ra hữu cơ được thúc đẩy 
bởi nhu cầu thị trường là điều phi thường. Chúng tôi tin rằng để hỗ trợ tầm nhìn của chúng 
tôi về hàng tỷ nút đầy đủ, hầu hết trong số đó đang khai thác, chúng tôi sẽ cần hàng chục 
ngàn hồ bơi để tránh trở nên quá tập trung. Để đạt được điều này, chúng tôi đã đầu tư các 
nguồn lực R & D đáng kể kể từ năm 2019 về vấn đề này để loại bỏ các nút thắt cơ bản hiện 
đang ngăn mọi người dễ dàng quay lên hồ bơi của riêng họ.

Những nỗ lực trong tương lai cho phân cấp cấp độ hồ bơi
● Tiếp tục khuyến khích các doanh nhân và thợ mỏ quy mô lớn vận hành hồ bơi của 

riêng họ

● Phần mềm bể bơi DIY FOSS có sẵn trên Github



● Tie-in của các hồ PoW với staking và các loại nút khác trong hệ sinh thái Epicenter 
tổng thể

Thân thiện với nhà phát triển

API

API v3 cho giao tiếp ví (MỚI)

Cải tiến khả năng sử dụng API

Tăng cường tài liệu
E3 cải thiện thư viện tài liệu hiện có của chúng tôi, cho phép các nhà xây dựng tiếp cận thị 
trường nhanh hơn.

Dễ sử dụng

Giao dịch có thể hủy bỏ
Không giống như trong các loại tiền điện tử dựa trên địa chỉ khóa công khai, không thể mất 
tiền xu trong Mimblewimble. Các giao dịch được gửi sai có thể bị hủy nếu chưa hoàn tất.

Cổng
Trong E2, cần phải mở cổng router để gửi giao dịch. E3 tích hợp Tor để điều này không còn 
cần thiết nữa.

Khai thác mỏ
Các nguồn lực đáng kể đã được đầu tư vào việc làm cho việc khai thác dễ tiếp cận hơn và 
dễ dàng hơn. Ví dụ cụ thể là Easy-Miner 2.0 của Blacktygr và tự động cấu hình bởi 
Epicmine.org



Tùy chọn giao dịch

Tor
Tích hợp Tor tạo điều kiện cho các giao dịch tương tác mà không cần mở cổng router hoặc 
hiển thị địa chỉ https. Kết quả là ẩn danh được cải thiện.

EpicPay.me
EpicPay.me cho phép xử lý tin nhắn không tương tác không đồng bộ để giải quyết cho các 
giao dịch không tương tác, mặc dù theo cách tập trung. Các phiên bản tương lai của dịch 
vụ này sẽ tiếp tục phân cấp và làm cứng cơ sở hạ tầng.

Giao diện người dùng

Bảng điều khiển & Đầu ra tệp
#18 Phân tách đầu ra tệp và bảng điều khiển đầu ra và dọn dẹp

TUI: Giao diện người dùng thiết bị đầu cuối
#13 Giao diện người dùng thiết bị đầu cuối: Danh sách có thể được cuộn
#14 Giao diện người dùng thiết bị đầu cuối: Giới thiệu dạng xem Nhật ký
#15 Giao diện người dùng thiết bị đầu cuối: Cải tiến chung về tính ổn định và khả năng sử 
dụng



An ninh kinh tế

Cơ cấu chi phí cạnh tranh
Hệ sinh thái Bitcoin Core đòi hỏi hơn 10 tỷ đô la chi phí vốn để hỗ trợ bảo mật liên tục 
của mạng. Điều này là hoàn toàn không cần thiết trong EPIC, chạy trên phần cứng 
hàng hóa đã có sẵn.

Chuỗi cung ứng mở

AMD Doanh 
thu: $15b

Không RandomX
ProgPow

Apple Doanh 
thu: $365b

Không M1: RandomX & ProgPow

ARM Doanh 
thu: $2b

Không RandomARM

Bitmain Doanh 
thu: $2b

Có Không

Intel Doanh 
thu: $79b

Có RandomX

MicroBT Doanh 
thu: $1b

Có Không

Nvidia Doanh 
thu: $24b

Không ProgPow



$82b $483b

Polyphasic Proof-of-Work Multi-Algorithm Mining tránh 
thuế ASIC
Người dùng Bitcoin Core đã chi hơn 1 tỷ đô la cho phí khai thác vào năm 2021.

Kho bạc tự tài trợ

Linh Hoạt
Có thể được mở rộng để phù hợp với các trường hợp sử dụng bổ sung. Các phiên bản 
trong tương lai sẽ bao gồm khả năng đa tài sản và các thuật toán bổ sung.

Đa tài sản
Các phiên bản trong tương lai sẽ cho phép tạo ra nhiều loại mã thông báo, có thể thay thế 
hoặc không thể thay thế, được giao dịch trên chuỗi EPIC cùng với $EPIC, tài sản gốc của 
chuỗi. Điều này cho phép các tài sản thay thế được giao dịch với sự bảo vệ đầy đủ của 
Mimblewimble.

Cách tiếp cận này cung cấp chức năng tương tự như mã thông báo ERC20, mà không có chi 
phí của các hợp đồng thông minh, cùng với đồng tiền gốc của EPIC. Sử dụng Mimblewimble 
để hỗ trợ các token tùy chỉnh, lần đầu tiên chúng tôi mở rộng khả năng thay thế thực sự 
cho vũ trụ token.

Các tổ chức phát hành có thể cung cấp sự minh bạch về tổng số tài sản đang lưu hành 
trong khi cung cấp quyền riêng tư tuyệt đối cho các giao dịch cụ thể. Tài sản có thể được 
trao đổi an toàn và thay thế trên chuỗi, cho phép phát hiện giá cả và giải phóng mặt bằng 
thị trường trong khi vẫn duy trì toàn bộ bảo lãnh Mimblewimble cho các giao dịch cá nhân.



Thêm mã thông báo tùy chỉnh cho phép sức mạnh của Mimblewimble được tận dụng vào 
một loạt các trường hợp sử dụng mới thú vị. Tải xuống kỹ thuật số, dặm bay thường 
xuyên, phút di động, vé đậu xe là những ví dụ về các trường hợp sử dụng có thể được 
hưởng lợi.

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

ERC20-Style

Loại tài sản
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

Định dạng giao dịch
Trong E3, các giao dịch có tính tương tác và yêu cầu 3 bước. Các phiên bản tương lai của 
giao thức sẽ cho phép các giao dịch 2 bước và 1 bước, giảm các yêu cầu phối hợp và mở 
rộng phạm vi các trường hợp sử dụng áp dụng.

Trong tương lai, chúng tôi tìm cách tăng cường hỗ trợ cho các giao dịch trực tiếp:

● Giao dịch âm thanh
● Giao dịch Bluetooth
● Giao dịch mã QR

Lớp vận chuyển
Bằng cách tạo mô-đun vận chuyển dữ liệu trong cơ sở mã, những người đóng góp bên thứ 
ba có thể dễ dàng thêm các kênh mới, hỗ trợ thử nghiệm và phản ứng nhanh chóng với 
kiểm duyệt.



Bảo vệ tương lai

Ứng dụng bổ sung
Tích hợp các thuật toán cụ thể của TPU cung cấp khả năng làm cho bằng chứng công việc 
hữu ích và biến EPIC thành một công cụ học máy.

Bằng chứng công việc polyphasic
Các thuật toán bị xâm phạm ít được quan tâm vì thiết kế mô-đun của EPIC cho phép các 
thuật toán hoán đổi nóng đang bay.

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

Sneak Peek: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

Sẵn sàng lượng tử
Các nỗ lực nghiên cứu được thực hiện từ năm 2019 xác nhận rằng các thuật toán mạng có 
cấu trúc tương thích.

Đảm bảo cao

Kiểm thử tự động
E3 đã cho chúng tôi một cơ hội để đầu tư vào cơ sở hạ tầng thử nghiệm tự động sẽ cải thiện 
khả năng của chúng tôi để thúc đẩy các bản phát hành trong tương lai nhanh hơn.

Thử nghiệm chiến đấu
Là một phần của cách tiếp cận "hàng đầu thay vì chảy máu cạnh" của chúng tôi, chúng tôi 
cảm thấy rất thoải mái khi kéo những thay đổi này từ bên trong phần còn lại của hệ sinh 
thái Rust-Mimblewimble, vì chúng đã hoạt động trong sản xuất trong các mạng khác đủ thời 
gian.

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


Hạn
Mã nhập khẩu đã được chạy trong sản xuất trong hơn 12 tháng mà không có sự cố trong 
các dự án khác.

Gỉ
Chúng tôi đã chọn Rust cho các thuộc tính an toàn bộ nhớ của nó, giới hạn phạm vi cho 
lỗi lập trình viên.

Nợ kỹ thuật

Cải thiện an ninh và ổn định
Lỗi  #6 7 8

Giải quyết xung đột
Lỗi  #20

Tối ưu hóa
#11 Xử lý PMMR đầu ra tốt hơn và chỉ số Chain DB
Tối ưu hóa điều chỉnh độ khó

Đồng nghiệp: Kênh MPSC và Thông điệp bắt tay ban đầu
Lỗi  #10

Giao tiếp server-wallet
Lỗi #22

Tăng cường độ ổn định
Lỗi  #12

Synchronization
Lỗi  #21

Khả năng tương thích của Windows
Lỗi  #23



Bảo trì
#5 The Hardfork (HF2) giới thiệu những thay đổi CuckarooM29 PoW
#6 Tiêu đề mới Phiên bản 7
#7 Chuyển đổi phiên bản tiêu đề tốt hơn
#9 Tích hợp codebase grin 3.0.0

Bất biến
Bình luận của thành viên cộng đồng Izlo:

Trong tiền điện tử có rất nhiều ý thức hệ thực sự quan trọng. Các từ như tự do, tự do, riêng 
tư, phi tập trung, không tin cậy, bất biến và nhiều từ khác thường được sử dụng trong sách 
trắng để ghi lại những niềm tin cơ bản được chia sẻ bởi một cộng đồng. Khi thời gian trôi 
qua, những nguyên tắc cơ bản này được kiểm tra và khả năng phục hồi có thể được đánh 
giá.  Một đồng tiền bắt đầu như Proof of Work có thể khai thác được bởi các thành phần 
CPU và GPU phổ biến và phi tập trung chuyển sang tích trữ tập trung các ASIC. Bằng chứng 
công việc phi tập trung nhường chỗ cho Bằng chứng cổ phần tập trung. Có những sự đánh 
đổi rõ ràng. Chúc mừng bạn đã bảo vệ mạng lưới. Nhưng với cái giá nào? Nền tảng của 
niềm tin vào phân cấp được bán hết cho lợi ích của công ty thay vì mang lại lợi ích cho giáo 
dân như ý định trong hầu hết các sách trắng. Chắc chắn, đồng tiền này vẫn có thể tương đối 
phi tập trung so với fiat nhưng một trụ cột có giá trị cơ bản bị tổn hại và có những lựa chọn 
thay thế tốt hơn được hỗ trợ bởi các cộng đồng vẫn quan tâm. Điều gì sẽ kiên cường hơn 
trong dài hạn? Đồng tiền giữ đúng với các giá trị cộng đồng được chia sẻ hoặc đồng tiền bán 
hết cho ngành công nghiệp của công ty? Câu trả lời rất rõ ràng. Điều gì làm cho tiền điện tử 
có ý nghĩa ngay từ đầu và đó là những người tham gia vào cộng đồng của chúng tôi. Vậy tất 
cả những điều này có liên quan gì đến sự bất biến?

Vâng, ví dụ được đưa ra cho phân cấp có liên quan đến tính bất biến. Ví dụ nắm bắt độ lệch 
từ các giá trị cốt lõi cộng đồng giống như ảnh hưởng đến tính bất biến.  Nó đi đến mấu chốt 
của câu hỏi được hỏi rất hiếu chiến, "Luật mã có phải không?" Nói một cách đơn giản nhất, 
có, ngoại trừ khi nó không. Các giá trị cốt lõi của cộng đồng như được ghi lại trong sách 
trắng gần gũi hơn với những gì nên được hiểu là luật. Sự cố tràn giá trị EPIC thể hiện cam 
kết của chúng tôi đối với các nguyên tắc nền tảng khi có xung đột.



Neutrality

Cộng đồng quản lý
Khi phải đối mặt với những thách thức, chẳng hạn như có nên phân bổ lại tỷ lệ phần trăm 
khai thác hay cách xã hội hóa tổn thất từ Sự cố tràn giá trị, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Được tài trợ bởi DAO
Tất cả các khoản phí phát triển tích lũy vào Kho bạc Epicenter DAO và không phải là trung 
tâm lợi nhuận cho bất kỳ ai.

Sân chơi bình đẳng
Tất cả mọi người tham gia đều có cơ hội như nhau để có được tiền xu, cho dù thông qua 
khai thác hoặc mua trên thị trường mở.

Không có Premine
Hội chợ EPIC ra mắt vào ngày 2 tháng 9 năm 2019 với nguồn cung genesis bằng không.

Cởi mở
EPIC được cấp phép 100% GPL V3.
Bất cứ ai cũng có thể gửi yêu cầu kéo thông qua github.

Không được phép
EPIC là một giao thức không được phép. Bất cứ ai cũng có thể chạy một nút đầy đủ và / 
hoặc của tôi.

Hồ bơi

Châu Mỹ

Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine



EMEA
Đức        51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Nga/Bắc
EU
Gà tây Icemining

Icemining
Icemining

Châu Á-Thái 
Bình Dương
Trung Quốc
Hồng Kông  
Singapore Icemining

Khả năng tương thích theo quy định

Đạo luật COMPETES
Những đổi mới trong các dịch vụ tài chính đã thay đổi và mở rộng các phương pháp giao 
dịch xuyên biên giới mà không thể hình dung được 20 năm trước khi FinCEN (Mạng lưới 
thực thi tội phạm tài chính) được trao quyền các biện pháp đặc biệt". Đạo luật thừa nhận 
rằng tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, nhưng nói rằng đó cũng 
là một lợi ích cho các tác nhân xấu như những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, kẻ lừa đảo, 
rửa tiền và những người thực hiện các cuộc tấn công ransomware.

Các mạng dựa vào cơ sở hạ tầng tập trung sẽ ngày càng không thể phục vụ người dùng. 
EPIC được hưởng lợi từ xu hướng này.

Kiểm tra Howey
Vào tháng 6 năm 2018, cựu Chủ tịch SEC, Jay Clayton, đã làm rõ rằng bitcoin không phải là 
một chứng khoán: "Tiền điện tử: Đây là những sự thay thế cho các loại tiền tệ có chủ quyền, 
thay thế đồng đô la, đồng euro, đồng yên bằng bitcoin. Loại tiền tệ đó không phải là chứng 
khoán", Clayton nói.

EPIC được thiết kế rõ ràng để tương thích Howey Test, ghi điểm theo nghĩa đen khỏi bảng 
xếp hạng theo hướng dẫn của Hội đồng xếp hạng Crypto.

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


Dự luật cơ sở hạ tầng / Định nghĩa môi giới
Theo luật được đề xuất, những người sử dụng một số loại blockchain nhất định có thể được 
yêu cầu phải có giấy phép theo định nghĩa môi giới. Người dùng EPIC miễn nhiễm với điều 
này.

Đạo luật ỔN ĐỊNH
Không áp dụng, vì EPIC không phải là stablecoin và được phân cấp.

Khả năng phục hồi
Polyphasic Proof-of-Work điều chỉnh độ khó mỗi 2 giờ trên cơ sở cá nhân, theo thuật toán, 
cho phép mạng xử lý +1000% và -90% hashrate thay đổi một cách dễ dàng. Chúng tôi sẽ 
tiếp tục tăng tính không đồng nhất của mạng lưới của chúng tôi theo thời gian và tăng tính 
ổn định của nó.

Ý kiến
Dựa trên phân tích được nêu ở đây và vì những lý do tiếp theo, theo ý kiến   chuyên môn của 
tôi, EPIC CASH ("EPIC) không phải là một chứng khoán được định nghĩa theo Đạo luật 
Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 (" Đạo luật "), cũng không phải nó đáp ứng các tiêu chí để 
hình thành một "hợp đồng đầu tư" theo phân tích của SEC v. Howey, 328 US 29311946) (sau 
đây gọi là "Howey"), hoặc con cháu của nó.

Tiểu sử
Chuỗi khối EPIC hiện đang ở trong Testnet với khối mạng chính khởi chạy hợp lý trước bằng 
không, được lên lịch vào và khoảng ngày 13 tháng 7 năm 2019. EPIC là chuỗi quyền riêng tư 
cơ bản.

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


Khả năng mở rộng

Yêu cầu lưu trữ

Thông qua

Kích thước Khối 
MB

Thời gian chặn Giây Tx/Block Tx/Day Khối /Ngày Tx/s Ngày

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Apr-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Aug-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Nov-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Jun-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Aug-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Jun-28

Thông lượng 2028: 6,4k tx /s - vào tháng 6 năm 2028, Giao thức Blockchain EPIC sẽ có thể 
xử lý hơn 500 triệu giao dịch mỗi ngày, tương đương với mức độ hoạt động hiện tại của 
Visa. Ở quy mô này, phí sẽ vẫn hiệu quả về chi phí, vì trợ cấp khối là đủ và có công suất dồi 
dào. Ước tính của chúng tôi là hầu hết các giao dịch về cơ bản sẽ miễn phí (chi phí chống 
thư rác danh nghĩa) và các khoản thanh toán ưu tiên cao phải được thông qua nhanh chóng 
có thể thấy đồng xu.

Sự khan hiếm
Bằng cách tránh các sàn giao dịch tập trung, chúng tôi đã tránh được vấn đề chi tiêu gấp đôi 
dự trữ phân đoạn. Chỉ có 14 triệu EPIC, trong khi số lượng BTC hiệu quả thực sự đã vượt 
quá 21 triệu. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để duy trì tính toàn vẹn cung cấp của thiết kế 
ban đầu của Satoshi.

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


Tốc độ

Đồng bộ hóa Tiêu đề Nhanh hơn

Tính bền vững

Carbon âm tính

Độc lập về kinh tế và tự tài trợ

Dấu chân chất thải điện tử bằng không
EPIC được khai thác trên phần cứng hàng hóa đã tồn tại, đã được mua cho một mục 
đích chính khác như bảng tính (CPU) hoặc chơi game (GPU). BTC tạo ra hàng triệu đơn 
vị phần cứng ASIC một chức năng dùng một lần xâm nhập vào các bãi chôn lấp của 
hành tinh chúng ta và làm trầm trọng thêm ô nhiễm.



Giảm thiểu niềm tin

Rò rỉ Alpha
Whale Alerts - những người nắm giữ BTC lớn biết rằng khi họ gửi một giao dịch, chuyển 
động của họ sẽ được theo dõi. "Rò rỉ alpha" này là một rào cản đối với việc xây dựng chiến 
lược danh mục đầu tư tối ưu và được giải quyết hoàn toàn bằng cách bảo mật lớp cơ sở, 
như trong EPIC, không có Cảnh báo cá voi và không có Danh sách giàu có.

Xác thực Cục bộ
Người dùng BTC thường chọn thuê ngoài hoạt động của nút cho bên thứ ba, điều này có ý 
nghĩa vì một nút đầy đủ đòi hỏi 380gb dung lượng đĩa. EPIC, ngược lại, chạy cục bộ trong 
2,2gb dung lượng, giúp mọi người dễ dàng chạy các nút hơn.  Khi kết nối với một nút bên 
ngoài, có khả năng thông tin bị xâm phạm - về bản chất, người dùng phải tin tưởng nút để 
thể hiện trung thực trạng thái hiện tại của mạng. Người dùng EPIC xác thực cục bộ tất cả 
các giao dịch và không phải đặt niềm tin vào bên thứ ba.

Lọc cấp hồ bơi
Người gửi BTC phải tin tưởng rằng các công ty như Chainalysis không quyết định chỉ định 
địa chỉ của họ là danh sách đen, bởi vì sau đó các nhóm khai thác có mô hình kinh doanh là 
kiểm duyệt và lọc các giao dịch sẽ không bao gồm giao dịch trong một khối. EPIC không gặp 
vấn đề này vì các thợ mỏ không thể xem chi tiết địa chỉ của các giao dịch.

Tiền xu bị nhiễm độc
Người nhận BTC, những người chấp nhận thanh toán trong đó, phải tin tưởng khách hàng 
của họ, bởi vì khả năng các đồng tiền bị nhiễm độc luôn ở đó. EPIC loại bỏ sự tin tưởng này, 
bởi vì những đồng tiền bị nhiễm độc là không thể. Người nhận phải cảnh giác không chỉ về 
các đồng tiền bị nhiễm độc đã biết, mà còn có khả năng bị nhiễm độc trong tương lai. Khi 
BitMEX bị Bộ Tư pháp buộc tội, qua đêm bất kỳ khoản tiền nào đến từ đó đều bị nghi ngờ. 
Coinbase không chỉ đóng cửa các tài khoản của Nga, mà còn đóng cửa "các tài khoản có 
khả năng liên quan đến hoạt động của Nga". Người dùng EPIC không cần phải quan tâm 
đến những khác biệt chính trị này.

Người dùng BTC phải tin tưởng những người mà họ chia sẻ địa chỉ khóa công khai của họ, vì 
vấn đề các cuộc tấn công "bụi bị ô nhiễm", trong đó một lượng nhỏ đồng xu bị nhiễm độc 
được triển khai để gây ô nhiễm mục tiêu và trì hoãn sự di chuyển của nó.

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


Thiết lập không tin cậy
Không giống như các phương pháp tiếp cận trước đó như Zcash và Piratechain yêu cầu 
thiết lập đáng tin cậy, thiết lập EPIC không đòi hỏi sự tin tưởng.

Ubiquity
Khai thác mỏ tại 112 quốc gia

Sử dụng
Explorer.epicmine.org:
Chiều cao Blockchain 1.341.156
Thời gian khối trung bình 61,5 s
Giao dịch 118.799
Phí ước tính 0,0063 EPIC\

Tiện ích

Lưu trữ giá trị
Kể từ khi thành lập, EPIC đã đi theo con đường bay quen thuộc được trải nghiệm bởi 
nguồn cảm hứng của nó, Bitcoin Core. Một BTC đầu tư vào EPIC vào tháng 3 năm 2020 
hiện có giá trị 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Phương tiện trao đổi

Chi phí $2 - $81 <$.01

Tốc độ 10 phút 1 phút

Khả năng chống nấm Không Có

Thông lượng L1 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

Thông lượng L1 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



Hỗ trợ phần mềm khai thác
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Kinh doanh
EPIC cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội chênh lệch giá trên hai mạng Dex: Stellar và 
ViteX

Bitmart
Kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2022, Bitmart hoàn thành tích hợp và sẽ bắt đầu cung cấp giao 
dịch trong 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
Đang phát triển
Miễn phí, bảo vệ quyền riêng tư
Hoán đổi nguyên tử không giam giữ
Desktop Dex có thể tải xuống

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

Trao đổi nguyên tử chuỗi xích P2P trực tiếp, không giam giữ



Ví

GUI trên máy tính để bàn

Có sẵn cho Linux, Mac & Windows



Tính năng mới

● Kết nối với các nút Cục bộ & Từ xa
● Không cần mở cổng router
● Có thể gửi giao dịch qua Tor

Di động



Lịch sử Phiên bản
E3 Tháng 3-2022
E2 2020
E1 tháng 9-2019




