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Behov

I dag introducerer Epicenter Labs E3, den tredje iteration af EPIC Blockchain Protocol. 
Udgivelsen indeholder vigtige funktionsforbedringer, der gør det muligt for dApp-bygherrer 
at innovere som aldrig før.

Abstrakt
En rent peer-to-peer-version af elektroniske kontanter gør det muligt at sende 
onlinebetalinger direkte fra en part til en anden uden at gå gennem en finansiel institution. 
Efter Bitcoin Standard-pengepolitikken på 21 millioner mønter sammen med den længste 
kæderegel og Proof-Of-Work forbedrer EPIC det originale design og løser nøgleproblemer, 
der i øjeblikket holder masseadoption tilbage. 



Grundlæggende lagfortrolighed beskytter brugerne mod repressalier, forhindrer mønter i 
at blive plettet og giver modstand mod censur, centralisering, konfiskation og overvågning. 
Vi skabte et praktisk decentraliseret betalingssystem, der er tillidsløst, tilladelsesløst, 
uforanderligt og maksimalt kompatibelt med eksisterende og fremtidige regler.

Design Mål

At forblive tro mod Bitcoins DNA
Bevarelse af vores værdier

● Censur modstand
● Centraliseringsmodstand
● Modstand mod konfiskation
● Troværdigt grundlag for neutralitet
● Tilladelsesløshed
● Lovgivningsmæssig kompatibilitet
● Overvågningsmodstand
● Minimering af tillid

Tilgængelighed
● EPIC fulde noder i mere end 100 lande.

● Nødvendig software (Github | App Store | Play Store ) er tilgængelig over 
hele verden.

● Transaktioner kan sendes over I2P & Tor.
● Slank, let, hurtig arkitektur, der er velegnet til mobile enheder og enheder 

med lav effekt.

Anonymitet og Privatliv
Alle transaktioner i EPIC er fuldt fortrolige med blændede beløb og adresser. Tidligere 
tilgange som CryptoNote i Monero efterlader spor i blockchain, der gør individuelle 
transaktioner sårbare over for senere deanonymisering. EPIC-transaktioner tilbyder 
fremtidssikret privatliv i dag og i morgen.

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


Fortrolighed
I BTC er nøgledetaljer om alle transaktioner tilgængelige for åben inspektion på 
blockchain. Placering, adresse og beløb er alle ukrypterede og synlige for alle og 
enhver, for evigt. EPIC afslører hverken adresse, beløb eller geografisk placering af 
parterne i en transaktion.

Offentlig auditabilitet og individuel anonymitet
∞ På den offentlige hovedbog er det muligt at se, at transaktioner har fundet sted 

takket være tilstedeværelsen af deres kryptografiske rester - kernen - i hver blok.

∞ Det er dog kun afsenderen og modtageren, der er i stand til at fastslå eventuelle 
detaljer om transaktionen ud over den blotte omstændighed, at den fandt sted.

∞ Betalingsbeviser giver mulighed for at muliggøre tredjeparts revision af 
transaktioner.

∞ For brugere, der foretrækker ubegrænset overvågning af deres individuelle 
transaktioner, vil der være mulighed for at bruge "indpakket EPIC" -tokens som 
EONE på Wanchain eller EPIC på Vite / Stellar / Binance Smart Chain fra 
tredjepartsoperatører.

CoinJoin
Ligesom med æg, som når de først er rørt, 
ikke kan rekonstrueres individuelt, 
aggregeres alle EPIC-transaktioner 
automatisk sammen efter hver blok.

Cut-Through
Cut-Through-aggregering eliminerer unødvendige mellemliggende dataelementer, hvilket 
kun afspejler den endelige ændring i tilstand. Hvis Alice sender til Bob, der sender til Carol, 
registrerer blockchain nettoændringen i tilstand: Alice->Carol, og Bobs detaljer behøver 
ikke gemmes. Dette sparer ikke kun plads, men forbedrer også privatlivets fred.



Dandelion++
Dandelion++ er en let og ligetil 
netværkslagsløsning med formelt garanteret 
anonymitet. En transaktion med oprindelse i 
Ontario (stammefasen) kan endelig røre ned 
(flufffase) i Canberra. Dandelion++ forhindrer 
brugere i at opleve fysiske Bitcoin-angreb.

I2P
I2P er en alternativ kanal til regioner, hvor Tor er utilgængelig. Siden E2 har EPIC-
transaktioner været tilgængelige via I2P.

Pedersen Tilsagn
Pedersen-forpligtelser er en form for kryptografisk primitiv, der gør det muligt for en 
bruger at forpligte sig til en valgt værdi (eller valgt erklæring), samtidig med at den holdes 
skjult for andre, med evnen til at afsløre den forpligtede værdi senere.



For mere detaljerede forklaringer af Pedersen-forpligtelsen, se her.

Schnorr Underskrifter
Som i Taproot giver Schnorr-signaturer mulighed for nøgleaggregering, hvilket øger 
effektiviteten i beregningsprocesser. I modsætning til Bitcoin Core anvendes Schnorr som 
standard på alle transaktioner, ikke kun en delmængde.

Det kryptografiske Schnorr-skema til digitale signaturer er designet af Claus-Peter 
Schnorr og erstatter en interaktion ved brug af en kryptografisk hash-funktion. Dette 
muliggør komplekse transaktioner og øger brugernes privatliv betydeligt.

Tor
Tor-netværket er en sikker, krypteret protokol, der 
kan sikre privatlivets fred for data og 
kommunikation på nettet. Kort for Onion Routing-
projektet bruger systemet en række lagdelte noder 
til at skjule IP-adresser, onlinedata og 
browserhistorik.
E3 giver mulighed for at udføre transaktioner over Tor direkte fra CLI-tegnebogen, hvilket 
forbedrer overvågningsmodstanden.

zkPoK
Det afgørende træk ved Zero-Knowledge Proof of Knowledge indebærer, at begge parter 
kan verificere sandheden af et stykke information, mens de forbliver uvidende om 
indholdet af de dokumenterede oplysninger.

Det grundlæggende princip forklares simpelthen: Hvis Alice har nogle hemmelige 
oplysninger, såsom kombinationen for at åbne et pengeskab, og Bob skal kontrollere, at 
hun har disse oplysninger, uden at han selv får oplysningerne, åbner Alice pengeskabet 
uden at lade Bob se kombinationen og derefter lukke det igen.



Kan Revideres

Betalingsbeviser
Betalingsbeviser gør det muligt for betalere at kræve, at betalingsmodtagere beviser 
modtagelse af midler som en del af transaktionsprocessen. Betalere kan derefter bruge 
disse "beviser" til at løse betalingstvister og bevise, at de sendte penge til den korrekte 
betalingsmodtager.

Censur Modstand
Ægte Nakamoto distribueret konsensus: 100% bevis for arbejde, ingen specielle noder, 
længste kæderegel

Kan sende transaktioner offline fra kold tegnebog til kold tegnebog via 
filoverførselsmetode.

Hvad er censurmodstand?
1. Selve netværket kan ikke lukkes ned
2. Enhver individuel brugers aktivitet på netværket kan ikke lukkes ned

Hvordan EPIC forsvarer brugere mod censur - en sammenligning med Bitcoin Core

Varetægt



EPIC-brugere opbevarer generelt deres 
egne mønter lokalt

Juridiske Forviklinger

Der efterlades ingen permanente spor i 
blockchain bortset fra kryptografiske rester, der 
ikke afslører nogen oplysninger om 
transaktionerne eller parterne i dem.

Dette er helt unødvendigt i EPIC, da alle 
mønter er fungible og udskiftelige.

Netværk

Transaktioner kan underskrives offline

EPIC-brugere kan ikke begrænses baseret på 
deres placering, fordi de kan sende 
transaktioner via Tor & I2P og

Gengældelse Uden For Kæden

EPIC beskytter brugerne mod dette, fordi 
transaktionsadresser og beløb er usynlige 
for eksterne parter.

Pool

Depotforvalter: BTC-brugere vælger 
overvejende at tillade tredjeparter at 
opbevare deres aktiver. Skulle der ske 
noget med depotforvalteren, kan aktiverne 
blive kompromitteret.

Ex Post Facto -: Med tilbagevirkende kraft 
anvendes skiftende love ved hjælp af 
blockchain-data til at kriminalisere tidligere 
lovlige aktiviteter. Handlinger, der træffes i 
dag, kan komme tilbage til at hjemsøge 
årtier senere.

UTXO-retssager - Individuelle adresser kan 
navngives i retssager, hvilket giver 
anledning til en Wyoming-baseret industri 
for at forsøge at beskytte mod dette med 
en "skylleperiode".

Internetadgang Adgang til en 
internetforbindelse er påkrævet for at 
underskrive en transaktion

Bitcoin Core-trafik kan blokeres og 
geoinddeles.

Bankkontobeslaglæggelser - Canadiere, der 
donerede til lastbilchauffører ved hjælp af 
BTC, mistede adgangen til deres bankkonti.



Dette er umuligt i EPIC

Plettede Mønter

Sanktioner
OFAC SDN-listen indeholder specifikke 
adresser. Enhver, der handler med disse 
adresser, står over for eksponering.

EPIC har ingen adresser. Alle transaktioner er 
direkte tegnebog-tegnebog.

Mixer Tegnebøger
Binance blokerer transaktioner til mixer 
tegnebøger som Samourai og Wasabi. 
Brugere fra TradeOgre opdager, at deres 
BTC-indskud afvises, når de deponeres på 
centraliserede børser som Bitbuy.

Alle EPIC-mønter er fungible, hvilket eliminerer 
fænomenet med forurenede mønter ved 
kilden.

Modstand Mod Centralisering

Meta-DAO Governance struktur
DAO-styring er klart bedre end virksomhedsledelse for blockchain-baserede netværk. 
DAO'er selv kan blive omstridte politiseringspunkter, især når det drejer sig om penge (eller 
endda angrebsvektorer), hvorfor vi har designet ECR som en Meta-DAO eller "DAO of 
DAO'er".

BTC minedrift puljer er i stand til at filtrere 
transaktioner baseret på adresse.

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


Hundredvis af bidragydere * hundredvis af chatgrupper = en distribueret styrke. 
Græsrodsinitiativer opstår organisk, hvilket resulterer i en adaptiv cellulær struktur.

Minimalt Formelt Hierarki
Centraliseringsmodstand er mere end bare et slagord, det er en livsstil.

Intet Selskab
Blockchain-startups med snesevis eller hundredvis af funktionærer passer naturligvis først 
deres egne interesser, hvilket fører til potentiel uoverensstemmelse med andre 
interessenter. EPIC, som en ren protokol, sætter alle på lige fod.

Ingen Præmine
Når insidere og tidlige hvaler dominerer et netværk, kan det føre til styringsproblemer, som 
det ses i Ethereum hard fork.



Modstand Mod Konfiskation

Adresseløst Design
Donorer i Canada opdagede for nylig, at afsendelse af overvågningsmønter til en værdi af 
$ 50 på kæde kan føre til konsekvenser uden for kæden, såsom at få bankkonti og endda 
fysiske aktiver beslaglagt.

Fortrolige Transaktioner
Nosy naboer og tyranniske regimer kan ikke overvåge tegnebogsbalancer for aktivitet. 
EPIC gør kryptovaluta sikker at bruge for alle.

Dandelion++
Overvågningsmønter som Bitcoin Core udsætter deres brugere for risiko ved at afsløre IP-
adressen, mens de foretager en transaktion. Dandelion++ giver brugerne mulighed for at 
være sikre ved ikke at lække deres placering.

Designet Til Selvforvaring
Brugere i Korea, som deres regering mente at skylde skat, fandt deres tegnebøger drænet. 
EPIC-brugere opretholder generelt forældremyndigheden over deres egne nøgler, hvilket 
beskytter mod vilkårlig beslaglæggelse.

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


Decentralisering

Fulde Noder

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

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


Pool Koncentration
Ved første øjekast er den >51% andel af hashrat, der kommer fra Icemining.ca, 
bekymrende, men denne enkelt statistik fortæller ikke hele historien:

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) kræver, at en angriber 
kommanderer 51% af alle 3 algoritmer.

● 26% udvinder minedrift uden for en pulje, hvilket giver ekstra sikkerhed i tilfælde af 
et angreb.

For et netværk, der kun er 2 år gammelt, er det ekstraordinært allerede at have 4 organisk 
oprettede puljer drevet af markedets efterspørgsel. Vi mener, at for at understøtte vores 
vision om milliarder af fulde knudeknuder, hvoraf de fleste er minedrift, har vi brug for 
titusinder af puljer for at undgå at blive for centraliserede. Med henblik herpå har vi siden 
2019 investeret betydelige R&D-ressourcer i dette spørgsmål for at fjerne underliggende 
flaskehalse, der i øjeblikket forhindrer folk i let at spinde deres egne puljer op.

Fremtidig indsats for decentralisering på puljeniveau
● Fortsætte med at tilskynde iværksættere og store minearbejdere til at drive deres 

egne puljer

● DIY FOSS pool software tilgængelig på Github



● Binding af PoW-puljer med staking og andre typer noder i det samlede Epicenter-
økosystem

Udvikler Venlighed

API

API v3 til Wallet-kommunikation (NY)

Forbedringer af API-anvendelighed

Forbedring Af Dokumentation
E3 forbedrer vores eksisterende bibliotek med dokumentation, som gør det muligt for 
bygherrer at komme hurtigere på markedet.

Brugervenlighed

Annullerbare Transaktioner
I modsætning til i offentlige nøgleadressebaserede kryptokurver er det umuligt at miste 
mønter i Mimblewimble. Transaktioner, der sendes ved en fejl, kan annulleres, hvis de 
endnu ikke er afsluttet.

Porte
I E2 var det nødvendigt at åbne routerporte for at sende en transaktion. E3 integrerer Tor, 
så dette ikke længere er nødvendigt.

Minedrift
Der er investeret betydelige ressourcer i at gøre minedrift mere tilgængelig og lettere. 
Specifikke eksempler er Easy-Miner 2.0 af Blacktygr og autokonfiguration af Epicmine.org



Transaktionsmuligheder

Tor
Tor-integration letter interaktive transaktioner uden at skulle åbne routerporte eller 
udsætte en https-adresse. Anonymiteten forbedres som følge heraf.

EpicPay.me
EpicPay.me giver mulighed for asynkron ikke-interaktiv meddelelseshåndtering til løsning 
af ikke-interaktive transaktioner, omend på en centraliseret måde. Fremtidige versioner af 
denne service vil yderligere decentralisere og hærde infrastrukturen.

Brugergrænseflade

Konsol og filudgang
#18 Opdeling af fil- og konsoloutput og oprydning

TUI: Terminal brugergrænseflade
#13 Terminal brugergrænseflade: Lister kan rulles
#14 Terminal brugergrænseflade: Introducer logvisning
#15 Terminal brugergrænseflade: Generelle forbedringer af stabilitet og brugervenlighed



Økonomisk Sikkerhed

Konkurrencedygtig Omkostningsstruktur
Bitcoin Core-økosystemet krævede $ 10+ milliarder i kapitaludgifter for at understøtte 
netværkets fortsatte sikkerhed. Dette er helt unødvendigt i EPIC, som kører på 
allerede eksisterende råvarehardware.

Åben Forsyningskæde

AMD Indtægter: 
$15b

Nej RandomX
ProgPow

Apple Indtægter: 
$365b

Nej M1: RandomX & ProgPow

ARM Indtægter: 
$2b

Nej RandomARM

Bitmain 
Indtægter: $2b

Ja Nej

Intel Indtægter: 
$79b

Ja RandomX

MicroBT 
Indtægter: $1b

Ja Nej

Nvidia Indtægter: 
$24b

Nej ProgPow



$82b $483b

Polyfasisk Proof-of-Work Multi-Algorithm Mining undgår 
ASIC-skat
Bitcoin Core-brugere brugte $ 1+ milliarder på minedriftsgebyrer i 2021.

Selvfinansierende Statskasse

Fleksibilitet
Kan udvides til at rumme yderligere brugssager. Fremtidige versioner vil omfatte 
multiaktivkapacitet og yderligere algoritmer.

Multi-aktiv
Fremtidige versioner vil gøre det muligt at oprette flere tokentyper, fungible eller ikke-
fungible, der skal handles på EPIC-kæden sammen med $EPIC, kædens oprindelige aktiv. 
Dette gør det muligt at handle alternative aktiver med fuld beskyttelse af Mimblewimble.

Denne tilgang giver funktionalitet, der ligner ERC20-tokens, uden overhead af smarte 
kontrakter sammen med EPIC oprindelige mønt. Ved at bruge Mimblewimble til at 
understøtte brugerdefinerede tokens udvider vi for første gang ægte fungibility til 
tokenuniverset.

Udstedere kan skabe gennemsigtighed om det samlede antal aktiver i omløb, samtidig 
med at de giver absolut privatliv for bestemte transaktioner. Aktiver kan udveksles sikkert 
og fungibly on-chain, hvilket muliggør prisopdagelse og markedsgodkendelse, samtidig 
med at det fulde sæt Mimblewimble-garantier for individuelle transaktioner bevares.



Tilføjelse af brugerdefinerede tokens gør det muligt at udnytte kraften i Mimblewimble til 
et spændende udvalg af nye brugssager. Digitale downloads, hyppige flyvekilometer, 
mobile minutter, parkeringsbilletter er eksempler på brugssager, der kan gavne.

Algorithms

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

ERC20-Style

Typer af aktiver
Fungibel:
Ikke-fungibel: ERC721, 1155 etc

Transaktionsformater
I E3 er transaktioner interaktive og kræver 3 trin. Fremtidige versioner af protokollen vil 
give mulighed for totrins- og 1trinstransaktioner, hvilket reducerer koordineringskravene 
og udvider viften af relevante use cases.

I fremtiden søger vi at yde øget støtte til ansigt til ansigt-transaktioner:

● Lydtransaktioner
● Bluetooth-transaktioner
● QR-kodetransaktioner

Transportlag
Ved at gøre datatransport modulær i kodebasen kan tredjepartsbidragydere nemt tilføje 
nye kanaler, hvilket hjælper eksperimentering og også hurtig reaktion på censur.



Fremtidssikring

Yderligere Applikationer
Integration af TPU-specifikke algoritmer giver mulighed for at gøre bevis for arbejde 
nyttigt og gør EPIC til en maskinlæringsmotor.

Polyfasisk proof-of-work
Kompromitterede algoritmer er af ringe bekymring, fordi det modulære design af EPIC 
giver mulighed for hot-swapping algoritmer på farten.

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

Sneak Peek: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

Kvante Klar
Forskningsindsatser, der er gennemført siden 2019, bekræfter, at strukturerede 
gitteralgoritmer er kompatible.

Høj Sikkerhed

Automatiseret Test
E3 gav os mulighed for at investere i automatiseret testinfrastruktur, der vil forbedre vores 
evne til at skubbe fremtidige udgivelser hurtigere.

Kamptestet
Som en del af vores "førende i stedet for blødende kant" tilgang føler vi os meget 
komfortable med at trække disse ændringer ind fra resten af Rust-Mimblewimble-
økosystemet, da de har været funktionelle i produktionen i andre netværk i tilstrækkelig tid.

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


Modenhed
Importeret kode har kørt i produktion i mere end 12 måneder uden hændelser i andre 
projekter.

Rust
Vi valgte Rust på grund af dets hukommelsessikkerhedsegenskaber, som begrænser 
omfanget af programmørfejl.

Teknisk Gæld

Forbedret Sikkerhed Og Stabilitet
Fejl  #6 7 8

Konfliktløsning
Fejl  #20

Optimering
#11 Bedre output PMMR-håndtering og Chain DB-indeks
Optimer justering af sværhedsgrad

Peers: MPSC-kanal og indledende håndtryksmeddelelser
Fejl  #10

Server-wallet-kommunikation
Fejl #22

Forbedring af stabiliteten
Fejl  #12

Synkronisering
Fejl  #21

Windows-kompatibilitet
Fejl  #23



Vedligeholdelse
#5 Hardfork (HF2) introducerer CuckarooM29 PoW-ændringerne
#6 Ny header version 7
# 7 Bedre Header Version Switch
#9 Integrer grin 3.0.0 kodebase

Uforanderlighed
Kommentar af fællesskabsmedlem Izlo:

I krypto er der mange virkelig vigtige ideologier. Ord som frihed, frihed, privatliv, 
decentraliseret, tillidsløs, uforanderlighed og mange flere bruges ofte i hvidbøger for at 
dokumentere grundlæggende overbevisninger, der deles af et samfund. Som tiden går, 
testes disse grundlæggende principper, og modstandsdygtighed kan vurderes.  En mønt, 
der starter som Proof of Work, der kan udvindes af allestedsnærværende og 
decentraliserede CPU- og GPU-komponenter, vender sig til centraliseret hamstring af 
ASIC'er. Decentraliseret proof of work giver plads til centraliseret proof of stake. Der er 
åbenlyse afvejninger. Tillykke med at sikre netværket. Men til hvilken pris? Selve grundlaget 
for en tro på decentralisering er solgt ud til virksomhedernes interesser snarere end at 
gavne lægmanden, som det var hensigten i de fleste hvidbøger. Sikker på, mønten kan 
stadig være relativt decentraliseret sammenlignet med fiat, men en søjle af grundlæggende 
værdi er kompromitteret, og der er bedre alternativer støttet af samfund, der stadig bryr 
sig. Hvilket vil være mere modstandsdygtigt i det lange løb? Mønten, der er tro mod fælles 
samfundsværdier eller mønten, der sælger ud til erhvervslivet? Svaret er klart. Hvad gør 
krypto meningsfuld i første omgang, og det er de mennesker, der deltager i vores samfund. 
Så hvad har alt dette at gøre med uforanderlighed?

Nå, eksemplet på decentralisering er relevant for uforanderlighed. Eksemplet indfanger, 
hvordan afvigelsen fra samfundets kerneværdier er det samme som at gå på kompromis 
med uforanderlighed.  Det kommer til kernen i det spørgsmål, der stilles så krigerisk: "Er 
kodelov?" I enkleste vendinger, JA, undtagen når det ikke er tilfældet. Fællesskabets 
kerneværdier som dokumenteret i hvidbøger er langt tættere på, hvad der skal fortolkes 
som lov. EPIC Value Overflow Incident viser vores engagement i grundlæggende principper, 
når der er en konflikt.



Neutralitet

Styret Af Fællesskabet
Når vi står over for udfordringer, såsom om vi skal omfordele mineprocenter, eller hvordan 
vi socialiserer tabet fra Value Overflow-hændelsen, bliver vi stærkere.

DAO-Finansieret
Alle udviklergebyrer tilfalder Epicenter DAO Treasury og er ikke et profitcenter for nogen.

Lige Vilkår
Alle involverede har haft samme mulighed for at erhverve mønter, hvad enten det er 
gennem minedrift eller køb på det åbne marked.

Ingen præmine
EPIC-messen blev lanceret den 2. september 2019 med en genesis-forsyning på nul.

Åbenhed
EPIC er 100% GPL V3 licenseret.
Alle kan indsende en pullanmodning via github.

Tilladelsesløshed
EPIC er en tilladelsesfri protokol. Alle kan køre en fuld node og/eller min.

Pools
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Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine
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Kina            
Hong Kong 
Singapore Icemining

Lovgivningsmæssig kompatibilitet

COMPETES Act
Den foreslåede retsakt skriver: "Innovationer inden for finansielle tjenesteydelser har 
ændret og udvidet metoder til grænseoverskridende transaktioner, som ikke kunne have 
været forudset for 20 år siden, da FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) fik sin 
bemyndigelse til særlige foranstaltninger." Loven anerkender, at digitale aktiver bruges til 
legitime formål, men siger, at det "også er en velsignelse for dårlige aktører som 
sanktionsunddragere, svindlere, hvidvaskere og dem, der begår ransomware-angreb."

Netværk, der er afhængige af centraliseret infrastruktur, vil i stigende grad ikke være i stand 
til at servicere brugere. EPIC står til at drage fordel af denne tendens.

Howey Test
I juni 2018 præciserede den tidligere formand for SEC, Jay Clayton, at bitcoin ikke er en 
sikkerhed: "Kryptovalutaer: Dette er erstatninger for suveræne valutaer, erstat dollaren, 
euroen, yen med bitcoin. Den type valuta er ikke en sikkerhed," sagde Clayton.

EPIC er eksplicit designet til Howey Test-kompatibilitet og scorer bogstaveligt talt uden for 
diagrammerne i henhold til Crypto Rating Council-retningslinjer.

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


Definition af infrastrukturregning / mægler
I henhold til foreslået lovgivning kan personer, der bruger visse typer blockchains, være 
forpligtet til at opnå licens i henhold til mæglerdefinitionen. EPIC-brugere er immune over 
for dette.

STABIL handling
Gælder ikke, da EPIC ikke er en stablecoin og er decentraliseret.

Modstandsdygtighed
Polyphasic Proof-of-Work justerer sværhedsgraden hver anden time individuelt pr. 
algoritme, hvilket gør det muligt for netværket at håndtere +1000% og -90% 
hashrateændringer med lethed. Vi vil fortsætte med at øge heterogeniteten af vores 
netværk over tid og øge dets stabilitet.

Mening

Baseret på analysen fremsat heri, og af de årsager, der følger, efter min professionelle mening, 
er EPIC CASH ("EPIC) ikke et værdipapir som defineret under United States Securities Act af 
1933 ("loven"), og det gør det heller ikke det opfylder kriterierne for at danne en 
"investeringskontrakt" under analysen af SEC v. Howey, 328 US 29311946) (herefter "Howey") 
eller dets afkom.

Baggrund

EPIC blockchain er i øjeblikket i Testnet med nul premine fair launch genesis hovednetblok 
planlagt til og omkring den 13. juli 2019. EPIC er græsrods privatlivskæde.

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


Skalerbarhed

Opbevaring krav

Dataoverførselshastighed

Blokstørrelse MB Bloker tid sekunder Tx/Bloker Tx/Dag Blokke/Dag Tx/s Dato

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Maj-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

2028 Gennemstrømning: 6.4k tx / s - i juni 2028 vil EPIC Blockchain Protocol være i stand til 
at behandle 500+ millioner transaktioner om dagen, hvilket svarer til Visas nuværende 
aktivitetsniveau. I denne skala vil gebyrerne fortsat være omkostningseffektive, da 
bloktilskuddet er tilstrækkeligt, og der er rigelig kapacitet. Vores skøn er, at de fleste 
transaktioner i det væsentlige vil være gratis (nominelle anti-spam-omkostninger), og at højt 
prioriterede betalinger, der skal komme hurtigt igennem, kan se øre pr.

Knaphed
Ved at undgå centraliserede børser har vi undgået problemet med fraktionerede reserver 
dobbeltudgifter. Der er kun 14 millioner EPIC, mens det sande antal effektive BTC allerede 
er langt over 21 millioner. Vi vil gøre alt for at bevare forsyningsintegriteten af Satoshis 
originale design.

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


Fart

Hurtigere Synkronisering Af Sidehoveder

Bæredygtighed

Kulstof Negativ

Økonomisk Uafhængig Og Selvfinansierende

Minimum Fodaftryk På e-affald
EPIC udvindes på råvarehardware, der allerede findes, efter at være købt til et andet 
primært formål, såsom regneark (CPU) eller spil (GPU). BTC genererer millioner af 
enheder af engangs-enkeltfunktions ASIC-hardware, der kommer ind på vores planets 
lossepladser og forværrer forureningen.



Minimering af tillid

Alfa lækage
Hvalalarmer - store indehavere af BTC ved, at når de sender en transaktion, vil deres 
bevægelser blive sporet. Denne "alfalækage" er en barriere for opbygningen af optimal 
porteføljestrategi og løses fuldstændigt ved basislagsfortrolighed, som i EPIC, som ikke har 
nogen hvalvarsler og ingen rig liste.

Lokal Validering
BTC-brugere vælger generelt at outsource nodedrift til en tredjepart, hvilket giver mening, 
da en fuld knude kræver 380 GB diskplads. EPIC kører derimod lokalt på 2,2 GB plads, 
hvilket gør det mere tilgængeligt for folk at køre noder.  Når du opretter forbindelse til en 
ekstern knude, er der mulighed for kompromitteret information - i det væsentlige skal 
brugeren stole på, at knuden trofast repræsenterer netværkets nuværende tilstand. EPIC-
brugere validerer lokalt alle transaktioner og behøver ikke at have tillid til en tredjepart.

Filtrering På Poolniveau
Afsendere af BTC skal stole på, at virksomheder som Chainalysis ikke beslutter at udpege 
deres adresse som sortlistet, for så vil minepuljerne, hvis forretningsmodel er at censurere 
og filtrere transaktioner, ikke inkludere transaktionen i en blok. EPIC har ikke dette 
problem, fordi minearbejdere ikke kan se adresseoplysninger om transaktioner.

Plettede Mønter
Modtagere af BTC, dem, der accepterer betaling i det, skal stole på deres kunde, fordi 
muligheden for forurenede mønter altid er der. EPIC gør op med denne tillid, fordi plettede 
mønter er umulige. Modtagere skal være på vagt ikke kun om kendte plettede mønter, men 
også potentielt fremtidige plettede mønter. Da BitMEX blev anklaget af justitsministeriet, 
blev alle midler, der kom derfra, natten over gjort mistænkelige. Coinbase lukkede ikke 
bare russiske konti, det lukkede "konti, der potentielt var knyttet til russisk aktivitet". EPIC-
brugere behøver ikke bekymre sig om disse politiske forskelle.

Brugere af BTC skal stole på dem, som de deler deres offentlige nøgleadresse med, på 
grund af problemet med "plettet støv" -angreb, hvor en lille mængde forurenet mønt 
indsættes for at forurene et mål og forsinke dets bevægelse.

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


Pålidelig Opsætning
I modsætning til tidligere tilgange som Zcash og Piratechain, der kræver en pålidelig 
opsætning, kræver EPIC-opsætning ingen tillid.

Allestedsnærværelse
Minedrift i 112 lande

Brug
Explorer.epicmine.org:
Blockchain højde 1.341.156
Gennemsnitlig bloktid 61,5 s
Transaktioner 118.799
Anslået gebyr 0,0063 EPIC

Nytte

Opbevaring Af Værdi
Siden starten har EPIC fulgt den velkendte flyvevej, der opleves af sin inspiration, 
Bitcoin Core. En BTC investeret i EPIC i marts 2020 er i øjeblikket værd at 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Medium Af Udveksling

Koste $2 - $81 <$.01

Fart 10 minutter 1 minutter

Fungibility Nej Ja

L1 Gennemstrømning  2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Understøttelse Af Minedrift Software
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Handel
EPIC tilbyder handlende arbitragemuligheder på to Dex-netværk: Stellar og ViteX

Bitmart
Fra den 21. marts 2022 afslutter Bitmart deres integration og begynder at tilbyde handel i 
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
Under Udvikling
Intet gebyr, bevarelse af privatlivets fred
Ikke-depot atomswap
Desktop Dex, der kan downloades

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

Direkte, ikke-depot, P2P kædekæde atomswap



Tegnebog

Desktop GUI

Fås til Linux, Mac og Windows



Nye Funktioner
● Opret forbindelse til lokale og eksterne noder
● Ingen grund til at åbne routerporte
● Kan sende transaktioner over Tor

Mobil



Versionshistorik
E3 Mar-2022
E2 2020
E1 Sep-2019




