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Noodzakelijkerwijs

Vandaag introduceert Epicenter Labs E3, de derde iteratie van het EPIC Blockchain 
Protocol. De release bevat belangrijke functieverbeteringen die dApp-bouwers in staat 
stellen om te innoveren als nooit tevoren voor.

Abstract
Een puur peer-to-peer-versie van elektronisch contant geld maakt het mogelijk om online 
betalingen rechtstreeks vanuit van de ene partij naar de andere zonder via een financiële 
instelling te gaan. De Bitcoin-standaard volgen monetair beleid van 21 miljoen munten 
samen met de langste kettingregel en Proof-Of-Work, EPIC verbetert het oorspronkelijke 
ontwerp en lost belangrijke problemen op die momenteel massale acceptatie 
tegenhouden.



De vertrouwelijkheid van de basislaag beschermt gebruikers tegen vergelding, voorkomt 
dat munten besmet raken en biedt weerstand tegen censuur, centralisatie, confiscatie en 
bewaking. We creëerden een praktisch gedecentraliseerd betalingssysteem dat 
betrouwbaar, toestemmingsloos, onveranderlijk en maximaal compatibel is met bestaande 
en toekomstige regelgeving.

Ontwerpdoelen

Trouw blijven aan het DNA van Bitcoin
Behoud van onze waarden

● Censuur verzet
● Centralisatie verzet
● Confiscatie verzet
● Geloofwaardige basis van neutraliteit
● Toestemmingloosheid
● Compatibiliteit met regelgeving
● Bewakingsweerstand
● Vertrouwensminimalisatie

Toegankelijkheid
● EPIC full nodes live in meer dan 100 landen.
● Benodigde software (Github | App Store-| Play Store) is wereldwijd

beschikbaar.
● Transacties kunnen worden verzonden via I2P & Tor.
● Slanke, lichte, snelle architectuur die zeer geschikt is voor mobiele en

energiezuinige apparaten.

Anonimiteit & Privacy
Alle transacties in EPIC zijn volledig vertrouwelijk, met geblindeerde bedragen en 
adressen. Eerdere benaderingen zoals CryptoNote in Monero laten sporen achter in de 
blockchain die individueel maken transacties die kwetsbaa r zijn voor latere 
deanonymisatie. EPIC-transacties bieden toekomstbestendige privacy, vandaag en 
morgen.

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


Vertrouwelijkheid
In BTC zijn belangrijke details over alle transacties beschikbaar voor open inspectie 
op de blockchain. Locatie, adres en bedrag zijn allemaal onversleuteld en voor 
iedereen zichtbaar, voor altijd. EPIC onthult noch adres, noch bedrag, noch 
geografische locatie van partijen bij een transactie.

Openbare controleerbaarheid en individuele anonimiteit
∞ Op het grootboek is het mogelijk om te zien dat transacties hebben plaatsgevonden dankzij 

de aanwezigheid van hun cryptographic residu - de kernel - in elk blok.

∞ Alleen de verzender en ontvanger zijn echter in staat om eventuele details over de 
transactie te achterhalen voorbij het enkele feit dat het gebeurde.

∞ Betalingsbewijzen bieden de mogelijkheid om door derden controleerbaarheid 
van transacties mogelijk te maken.

∞ Voor gebruikers die de voorkeur geven aan onbeperkte bewaking van hun individuele 
transacties, zal er de optie om "wrapped EPIC" tokens te gebruiken zoals EONE op 
Wanchain of EPIC op Vite / Stellar / Binance Smart Chain van externe operators.

CoinJoin
Net als bij eieren, die eenmaal roerei niet 
individueel kunnen worden 
gereconstrueerd, alle EPIC transacties 
worden na elk blok automatisch 
samengevoegd.

Cut-Through
Cut-Through-aggregatie elimineert onnodige tussenliggende gegevenselementen, die 
alleen reflecteren de laatste verandering in toestand. Als Alice naar Bob stuurt die naar 
Carol stuurt, registreert de blockchain de netto verandering in staat: Alice->Carol, en Bob's 
gegevens hoeven niet te worden opgeslagen. Dit scheelt niet alleen ruimte maar ook 
vergroot de privacy.



Dandelion++

Dandelion ++ is een lichtgewicht en 
eenvoudige netwerklaagoplossing met formeel 
gegarandeerd anonimiteit. Een transactie 
vanuit Ontario (stemfase) kan uiteindelijk 
landen (pluisfase) in Canberra. Dandelion ++ 
voorkomt dat gebruikers fysieke Bitcoin-
aanvallen ervaren.

I2P
I2P is een alternatief kanaal voor regio's waar Tor ontoegankelijk is. Sinds E2, EPIC 
transacties zijn beschikbaar geweest via I2P.

Pedersen Toezeggingen
Pedersen-toezeggingen zijn een soort cryptografische primitieven waarmee een gebruiker 
zich kan committeren aan een  gekozen waarde (of gekozen verklaring) terwijl deze 
verborgen blijft voor anderen, met de mogelijkheid om te onthullen  de toegezegde 
waarde later.



Voor meer gedetailleerde uitleg van de Pedersen Commitment, zie hier.

Schnorr Handtekeningen
Net als in Taproot zorgen Schnorr-handtekeningen voor sleutelaggregatie, wat de 
efficiëntie in  computationele processen. In tegenstelling tot Bitcoin Core wordt Schnorr 
standaard toegepast op alle transacties, niet alleen een deelverzameling. 

Het cryptographic Schnorr-schema voor digitale handtekeningen is ontworpen door 
Claus-Peter Schnorr en vervangt een interactie door het gebruik van een cryptografische 
hashfunctie. Dit maakt complexe transacties mogelijk en verhoogt de privacy van 
gebruikers aanzienlijk.

Tor
Het Tor-netwerk is een veilig, versleuteld protocol dat de 
privacy van gegevens en  communicatie op het web. Kort 
voor het Onion Routing-project, het systeem maakt 
gebruik van een reeks gelaagde knooppunten om IP-
adressen, online gegevens en browsegeschiedenis te 
verbergen.

E3 biedt de mogelijkheid om transacties via Tor rechtstreeks vanuit de CLI-portemonnee uit 
te voeren, waardoor de bewakingsweerstand wordt verbeterd.

zkPoK
Het cruciale kenmerk van Zero-Knowledge Proof of Knowledge houdt in dat beide partijen 
kunnen verifiëren de waarheidsgetrouwheid van een stuk informatie terwijl u onwetend 
blijft van de inhoud van het bewezene informatie.

Het basisprincipe wordt eenvoudig uitgelegd: als Alice geheime informatie heeft, zoals de  
combinatie om een kluis te openen, en Bob wordt verondersteld te verifiëren dat ze deze 
informatie heeft zonder hij krijgt de informatie zelf, dan zal Alice de kluis openen zonder 
Bob de combinatie en sluit deze vervolgens weer.



Controleerbaarheid

Betalingsbewijzen
Betalingsbewijzen stellen betalers in staat om van begunstigden te eisen dat zij de 
ontvangst van fondsen bewijzen als onderdeel van de transactieproces. Betalers kunnen 
deze "bewijzen" vervolgens gebruiken om betalingsgeschillen op te lossen en te bewijzen 
ze stuurden geld naar de juiste begunstigde.

Censuur verzet
True Nakamoto Distributed Consensus: 100% proof of work, geen speciale nodes, langste 
keten regel

Kan transacties offline verzenden van cold wallet naar cold wallet via de methode voor 
bestandsoverdracht.

Wat is censuurresistentie?
1. Het netwerk zelf kan niet worden afgesloten
2. De activiteit van individuele gebruikers op het netwerk kan niet worden
afgesloten

Hoe EPIC gebruikers beschermt tegen censuur - een vergelijking met Bitcoin Core 

Hechtenis



Custodian: BTC-gebruikers kiezen er 
voornamelijk voor om derden toe te staan 
hun activa te bewaren. Mocht er iets 
gebeuren met de bewaarder, dan kan het 
vermogen in het gedrang komen.

EPIC-gebruikers bewaren over het 
algemeen hun eigen munten lokaal

Juridische verwikkelingen

Ex Post Facto -: Retroactief toegepaste 
veranderende wetten maken gebruik van 
blockchain-gegevens om voorheen legale 
activiteiten. Acties die vandaag worden 
ondernomen, kunnen tientallen jaren later 
terugkomen om te achtervolgen.

Er worden geen permanente sporen 
achtergelaten in de blockchain, behalve 
cryptografisch residu dat onthult geen 
informatie over de transacties of de partijen 
daarbij.

UTXO-rechtszaken -: Individuele adressen 
kunnen worden genoemd in juridische acties, 
wat aanleiding geeft tot een De in Wyoming 
gevestigde industrie probeert zich hiertegen te 
beschermen met een "spoelperiode".

Dit is helemaal niet nodig in EPIC, omdat alle 
munten vervangbaar en uitwisselbaar zijn.

Netwerk

Internettoegang Toegang tot een internetverbinding 
is vereist om een transactie te ondertekenen 

Transacties kunnen offline worden 
ondertekend

Bitcoin Core-verkeer kan worden 
geblokkeerd en geofenced.

EPIC-gebruikers kunnen niet worden beperkt op 
basis van hun locatie, omdat ze transacties 
kunnen verzenden via Tor & I2P en

Off Chain Vergelding

Inbeslagnames bankrekeningen -: Canadezen die 
doneerden aan truckers die BTC gebruikten, 
verloren de toegang tot hun  Bankrekeningen.

EPIC beschermt gebruikers hiertegen, omdat 
transactieadressen en bedragen onzichtbaar zijn 
voor externe partijen.

Poel



BTC mining pools zijn in staat om 
transacties te filteren op basis van adres.

Dit is onmogelijk in EPIC

Bedorven munten

Sancties
De OFAC SDN-lijst bevat specifieke adressen. 
Iedereen die transacties uitvoert met deze 
adressen wordt geconfronteerd met 
Blootstelling.

EPIC heeft geen adressen. Alle transacties zijn 
direct wallet-wallet.

Mixer Portemonnees
Binance blokkeert transacties om wallets 
zoals Samourai en Wasabi te mixeren. 
Gebruikers van TradeOgre ontdekken dat 
hun BTC-stortingen worden geweigerd bij het 
storten op gecentraliseerde beurzen zoals 
Bitbuy.

Alle EPIC-munten zijn fungibel, waardoor het 
fenomeen van besmette munten bij de bron 
wordt geëlimineerd.

Centralisatie verzet

Meta-DAO Governance structuur
DAO-governance is duidelijk beter dan corporate governance voor op blockchain 
gebaseerde netwerken. DAO's zelf kunnen omstreden politieke punten worden, vooral 
waar geld is bezorgd , (of zelfs aanvalsvectoren) daarom hebben we ECR ontworpen als een 
Meta-DAO of "DAO van DAO's".

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


Honderden bijdragers * honderden chatgroepen = een gedistribueerde kracht. Grassroots 
initiatieven organisch ontstaan, wat resulteert in een adaptieve cellulaire structuur.

Minimale formele hiërarchie
Centralisatieweerstand is meer dan alleen een slogan, het is een manier van leven.

Geen bedrijf
Blockchain-startups met tientallen of honderden werknemers in loondienst zorgen 
natuurlijk voor hun eigen belangen voorop, wat leidt tot mogelijke misalignment met 
andere stakeholders. EPIC, als een pure  protocol, zet iedereen op gelijke voet.

Geen premine
Wanneer insiders en vroege walvissen een netwerk domineren, kan dit leiden tot 
bestuursproblemen, zoals getuige in de Ethereum hard fork.



Confiscatie verzet

Adresloos ontwerp
Donoren in Canada hebben onlangs ontdekt dat het verzenden van bewakingsmunten ter 
waarde van $ 50 aan ketting kan leiden tot externe gevolgen, zoals het in beslag nemen 
van bankrekeningen en zelfs fysieke activa.

Vertrouwelijke transacties
Nieuwsgierige buren en tirannieke regimes kunnen de portefeuillesaldi niet controleren 
op activiteit. EPIC maakt cryptocurrency veilig voor iedereen.

Dandelion++
Surveillancemunten zoals Bitcoin Core stellen hun gebruikers bloot aan risico's door het 
IP-adres te onthullen tijdens het maken van een transactie. Met Dandelion ++ kunnen 
gebruikers veilig blijven door hun locatie niet te lekken.

Ontworpen voor zelfbehoud
Gebruikers in Korea van wie hun overheid dacht dat ze belasting verschuldigd waren, 
vonden hun portemonnee leeg. EPIC  gebruikers behouden over het algemeen de 
bewaring van hun eigen sleutels, wat beschermt tegen willekeurige inbeslagname.

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


Decentralisatie

Volledige knooppunten

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

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


Zwembad concentratie
Op het eerste gezicht is het aandeel van > 51% hashrate afkomstig van 
Icemining.ca echter zorgwekkend.  Deze ene statistiek vertelt niet het hele verhaal:

-Polyfasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) vereist dat een aanvaller 51% van alle 3 
commando's geeft Algoritmen.
- 26% is aan het minen buiten een zwembad, wat extra beveiliging biedt in het geval 
van een aanval.

Voor een netwerk dat pas 2 jaar oud is, om al 4 organisch gecreëerde pools te hebben die 
worden aangedreven door de marktvraag is buitengewoon. Wij geloven dat om onze visie 
van miljarden volledige knooppunten te ondersteunen, de meesten van hen zijn aan het 
minen, we zullen tienduizenden zwembaden nodig hebben om te voorkomen dat we te 
veel worden Gecentraliseerde. Daartoe hebben we sinds 2019 aanzienlijke R&D-middelen 
geïnvesteerd in deze kwestie. om onderliggende knelpunten weg te nemen die mensen 
momenteel verhinderen om gemakkelijk hun eigen knelpunten te draaien  Zwembaden.

Toekomstige inspanningen voor decentralisatie op 
zwembadniveau
● Ondernemers en grootschalige miners blijven aanmoedigen om hun eigen pools 

te exploiteren

● DIY FOSS pool software beschikbaar op Github



● Koppeling van PoW-pools met staking en andere soorten knooppunten in het 
algehele Epicenter-ecosysteem

Ontwikkelaarsvriendelijkheid

API

API v3 voor Wallet-communicatie (NIEUW)

Verbeteringen in API-bruikbaarheid

Documentatieverbetering
E3 is een verbetering van onze bestaande bibliotheek met documentatie, waardoor 
bouwers sneller op de markt kunnen komen.

Makkelijk te gebruiken

Annuleerbare transacties
In tegenstelling tot cryptocurrencies op basis van openbare sleutels, is het onmogelijk om 
munten te verliezen in Mimblewimble. Transacties die ten onrechte zijn verzonden, 
kunnen worden geannuleerd als ze nog niet zijn voltooid.

Ports
In E2 was het noodzakelijk om routerpoorten te openen om een transactie te verzenden. 
E3 integreert Tor zodat dit niet meer nodig is.

Mijnbouw
Er zijn aanzienlijke middelen geïnvesteerd om mijnbouw toegankelijker en gemakkelijker te 
maken. Specifieke voorbeelden zijn Easy-Miner 2.0 van Blacktygr en autoconfiguration van 
Epicmine.org



Transactie opties

Tor
Tor-integratie vergemakkelijkt interactieve transacties zonder routerpoorten te hoeven 
openen of bloot te leggen een https-adres. De anonimiteit verbetert hierdoor.

EpicPay.me
EpicPay.me  maakt het mogelijk om asynchrone niet-interactieve berichtafhandeling op te 
lossen voor niet-interactieve transacties, zij het op een gecentraliseerde manier. 
Toekomstige versies van deze service zullen de infrastructuur verder decentraliseren en 
verharden. 

Gebruikersinterface

Console - en bestandsuitvoer
#18 Splitsing van bestands- en console-uitvoer en opschoning

TUI: Terminal Gebruikersinterface
#13 Terminal User Interface: Lijsten kunnen worden gescrolld
#14 Terminal User Interface: introduceer logweergave
#15 Terminal User Interface: Algemene verbeteringen op het gebied van stabiliteit en 
bruikbaarheid



Economische zekerheid

Concurrerende kostenstructuur
Het Bitcoin Core-ecosysteem vereiste $ 10 + miljard aan kapitaaluitgaven om de 
voortdurende beveiliging van het netwerk. Dit is volledig onnodig in EPIC, dat draait op 
reeds bestaande commodity hardware.

Toeleveringsketen openen

AMD Omzet: 
$15b

Nee RandomX
ProgPow

Apple Omzet: 
$365b

Nee M1: RandomX & ProgPow

ARM Omzet: 
$2b

Nee RandomARM

Bitmain 
Omzet: $2b

Ja Nee

Intel Omzet: 
$79b

Ja RandomX

MicroBT 
Omzet: $1b

Ja Nee

Nvidia Omzet: 
$24b

Nee ProgPow



$82b $483b

Polyfasic Proof-of-Work Multi-Algorithm Mining vermijdt 
ASIC-belasting
Bitcoin Core-gebruikers gaven in 2021 meer dan $ 1 miljard uit aan mijnbouwkosten.

Zelffinancierende schatkist

Flexibiliteit
Kan worden uitgebreid om extra gebruiksscenario's mogelijk te maken. Toekomstige 
versies zullen multi-asset bevatten mogelijkheden en aanvullende algoritmen.

Multi-Asset
Toekomstige versies zullen het mogelijk maken om meerdere tokentypen te maken, 
fungibel of niet-fungibel, om te worden verhandeld op de EPIC-keten naast $EPIC, de 
native asset van de keten. Dit maakt alternatieve activa die moeten worden verhandeld 
met de volledige bescherming van Mimblewimble.This approach provides functionality 
similar to ERC20 tokens, without the overhead of smart contracts, alongside Epic's native 
coin. Using Mimblewimble to support custom tokens, we extend true fungibility to the 
token universe for the first time.

Deze aanpak biedt functionaliteit die vergelijkbaar is met ERC20-tokens, zonder de 
overhead van smart contracten, naast epic's native coin. Met behulp van Mimblewimble 
om aangepaste tokens te ondersteunen, hebben we breid voor het eerst echte fungibiliteit 
uit naar het tokenuniversum.



Door aangepaste tokens toe te voegen, kan de kracht van Mimblewimble worden benut in 
een opwindende reeks nieuwe use-cases. Digitale downloads, frequente vliegmijlen, 
mobiele minuten, parkeerbonnen zijn voorbeelden van gebruikssituaties die voordeel 
kunnen opleveren.

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

ERC20-Style

Typen activa
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

Transactie-indelingen
In E3 zijn transacties interactief en vereisen 3 stappen. Toekomstige versies van het 
protocol zullen transacties in twee stappen en in één stap mogelijk maken, waardoor de 
coördinatievereisten worden verminderd en het scala aan toepasselijke use-cases wordt 
vergroot.

In de toekomst willen we meer ondersteuning bieden voor persoonlijke transacties:

● Audiotransacties
● Bluetooth-transacties
● QR-code transacties

Transport laag
Door datatransport modulair te maken in de codebase, kunnen externe bijdragers 
eenvoudig nieuwe kanalen toevoegen, wat helpt bij experimenten en ook een snelle 
reactie op censuur.



Toekomstbestendigheid

Aanvullende toepassingen
Integratie van TPU-specifieke algoritmes biedt de mogelijkheid om proof of work 
bruikbaar te maken en verandert EPIC in een machine learning engine.

Polyphasic Proof-of-Work
Gecompromitteerde algoritmen zijn van weinig belang omdat het modulaire ontwerp 
van EPIC het mogelijk maakt om hot-swapping algoritmes on the fly.

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

Sneak Peek: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

Klaar voor Quantum
Onderzoeksinspanningen die sinds 2019 zijn ondernomen, bevestigen dat gestructureerde 
roosteralgoritmen compatibel.

Hoge zekerheid

Geautomatiseerd testen
E3 gaf ons de kans om te investeren in geautomatiseerde testinfrastructuur die onze   
mogelijkheid om toekomstige releases sneller te pushen.

Battle-getest
Als onderdeel van onze "leading instead of bleeding edge" aanpak, voelen we ons erg 
comfortabel om in te trekken deze veranderingen vanuit de rest van het Rust-
Mimblewimble-ecos ysteem, zoals ze zijn geweest functioneel in productie in andere 
netwerken voor voldoende tijd.

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


Rijpheid
Geïmporteerde code draait al meer dan 12 maanden in productie zonder incidenten in 
andere projecten.

Roest
We kozen voor Rust vanwege de geheugenveiligheidseigenschappen, die de kans op 
programmeerfouten beperken.

Technische schuld

Verbeterde veiligheid en stabiliteit
Beestje #6 7 8

Conflictresolutie
Beestje #20

Optimalisering
#11 Betere output PMMR handling en Chain DB index

Optimaliseer de aanpassing van de moeilijkheidsgraad 

Peers: MPSC-kanaal en initiële handshake-berichten

Beestje #10

Server-Wallet Communicatie
Beestje#22

Verbetering van de stabiliteit
Beestje #12

Synchronisatie
Beestje #21

Windows-compatibiliteit
Beestje #23



Onderhoud
#5 De Hardfork (HF2) introduceert de CuckarooM29 PoW veranderingen
#6 Nieuwe Header Versie 7
# 7 Betere headerversieschakelaar
#9 Integreer grin 3.0.0 codebase

Onveranderlijkheid
Commentaar van communitylid Izlo:

In crypto zijn er veel echt belangrijke ideologieën. Woorden als vrijheid, vrijheid, privacy,  
gedecentraliseerd, betrouwbaar, onveranderlijk en nog veel meer worden vaak gebruikt in 
whitepapers om documenteer fundamentele overtuigingen die door een gemeenschap 
worden gedeeld. Naarmate de tijd verstrijkt, zijn deze fundamentele principes worden 
getest en veerkracht kan worden beoordeeld. Een munt die begint als Proof of Work 
mineable door alomtegenwoordige en gedecentraliseerde CPU- en GPU-componenten 
verandert in gecentraliseerde hamsteren van ASIC's. Decentrale Proof of Work maakt plaats 
voor gecentraliseerde Proof of Stake. Daar zijn voor de hand liggende afwegingen. 
Gefeliciteerd met het beveiligen van het netwerk. Maar tegen welke prijs? De zeer 
fundament van een geloof in decentralisatie wordt verkocht aan bedrijfsbelangen in plaats 
van te profiteren de leek zoals in de meeste whitepapers de bedoeling was. Natuurlijk, de 
munt kan nog steeds relatief zijn gedecentraliseerd in vergelijking met fiat, maar een pijler 
van fundamentele waarde is aangetast en er zijn betere alternatieven ondersteund door 
gemeenschappen die nog steeds om hen geven. Die zal veerkrachtiger zijn in de lange 
termijn? De munt die trouw blijft aan gedeelde gemeenschapswaarden of de munt die 
uitverkoopt aan bedrijfsleven? Het antwoord is duidelijk. Wat maakt crypto in de eerste 
plaats zinvol en dat zijn de mensen die deelnemen aan onze gemeenschappen. Dus wat 
heeft dit alles te maken met onveranderlijkheid? 

Welnu, het gegeven voorbeeld voor decentralisatie is relevant voor onveranderlijkheid. Het 
voorbeeld vangt hoe de afwijking van de kernwaarden van de gemeenschap hetzelfde is als 
het compromitteren van onveranderlijkheid. Het komt tot de kern van de vraag die zo 
oorlogszuchtig wordt gesteld: "Is code wet?" In de eenvoudigste bewoordingen, JA, behalve 
als dat niet zo is. wat moet worden geïnterpreteerd als wet. Het EPIC Value Overflow 
Incident demonstreert onze toewijding aan fundamentele principes wanneer er een conflict 
is.



Neutraliteit

Gemeenschap bestuurd
Wanneer u wordt geconfronteerd met uitdagingen, zoals het herverdelen van 
mijnbouwpercentages of hoe  socialiseer het verlies van het Value Overflow Incident, we 
worden sterker.

DAO-gefinancierd
Alle ontwikkelaarskosten komen toe aan de Epicenter DAO Treasury en zijn voor niemand 
een winstcentrum.

Gelijk speelveld
Alle betrokkenen hebben dezelfde kans gehad om munten te verwerven, hetzij door 
mijnbouw of aankoop op de open markt.

Geen premine
EPIC-beurs werd op 2 september 2019 gelanceerd met een genesis-aanbod van nul.

Openheid
EPIC heeft een 100% GPL V3-licentie.
Iedereen kan een pull request indienen via github.

Toestemmingloosheid
Epic is een protocol zonder toestemming. iedereen kan een full node en/of de mijne 
draaien.

Zwembaden

Amerika

Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine



EMEA
Duitsland 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Rusland/
Noord
 EU
Turkey

Icemining

Icemining
Icemining

Asia-Pacific
China
Hongkong
Singapore Icemining

Compatibiliteit met regelgeving

Wet concurrentie
De voorgestelde wet schrijft: "Innovaties in de financiële dienstverlening hebben 
getransformeerd en uitgebreid methoden van grensoverschrijdende transacties die 20 jaar 
geleden niet voor ogen konden worden gehouden toen FinCEN (Financial Crimes 
Enforcement Network) kreeg zijn speciale maatregelen autoriteit." De act erkent dat digitale 
activa worden gebruikt voor legitieme doeleinden, maar zegt dat het "ook een zegen is voor 
slechte actoren zoals sanctieontduikers, fraudeurs, witwassers en degenen die zich 
schuldig maken ransomware-aanvallen."
Netwerken die afhankelijk zijn van gecentraliseerde infrastructuur zullen in toenemende 
mate niet in staat zijn om gebruikers te bedienen.

Howey Test
In juni 2018 verduidelijkte de voormalige voorzitter van de SEC, Jay Clayton, dat bitcoin 
geen beveiliging is: "Cryptocurrencies: dit zijn vervangingen voor soevereine valuta's, 
vervangen de dollar, de  euro, de yen met bitcoin. Dat type valuta is geen zekerheid," zei 
Clayton.

EPIC is expliciet ontworpen voor Howey Test-compatibiliteit en scoort letterlijk buiten de 
hitlijsten volgens naar de richtlijnen van de Crypto Rating Council.

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


Infrastructuurrekening / Broker Definitie
Onder voorgestelde wetgeving kunnen mensen die bepaalde soorten blockchains 
gebruiken, worden verplicht om licentieverlening onder de definitie van de makelaar. EPIC-
gebruikers zijn hier immuun voor.

WET STABIEL
Is niet van toepassing, omdat EPIC geen stablecoin is en gedecentraliseerd is.

Veerkracht
Polyfasic Proof-of-Work past de moeilijkheidsgraad elke 2 uur op individuele basis aan, per 
algoritme, waardoor het netwerk gemakkelijk +1000% en -90% hashrate-wijzigingen kan 
verwerken. We zullen de heterogeniteit van ons netwerk in de loop van de tijd te blijven 
vergroten en de stabiliteit ervan te vergroten.

Mening
Op basis van de hierin uiteengezette analyse, en om de volgende redenen, is naar 
mijn professionele mening de EPIC CASH ("EPIC) geen effect zoals gedefinieerd in 
de United States Securities Act van 1933 (de "Act"), en evenmin is het voldoet aan de 
criteria om een "beleggingscontract" te vormen volgens de analyse van SEC v. 
Howey, 328 US 293111946) (hierna "Howey"), of zijn nageslacht.

Achtergrond
EPIC blockchain bevindt zich momenteel in Testnet met nul premine fair launch 
genesis main net block gepland voor op en rond 13 juli 2019. EPIC is een 
basisprivacyketen.

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


Schaalbaarheid

Opslagvereisten

Doorvoer

Blokgrootte MB Bloktijd Sec Tx/Blok Tx/Dag Blokken/Dag Tx/s Datum

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

2028 Doorvoer: 6,4k tx / s - in juni 2028 kan het EPIC Blockchain Protocol meer dan 500 
miljoen transacties per dag verwerken, wat overeenkomt met het huidige activiteitenniveau 
van Visa. Op deze schaal, zullen de vergoedingen kosteneffectief blijven, omdat de 
bloksubsidie voldoende is en er voldoende is capaciteit. Onze schatting is dat de meeste 
transacties in wezen gratis zullen zijn (nominale anti-spam kosten) en dat betalingen met 
hoge prioriteit die er snel doorheen moeten, centen per kunnen opleveren.

Schaarste
Door gecentraliseerde beurzen te vermijden, hebben we het probleem van fractionele 
reserve dubbele besteding. Er zijn slechts 14 miljoen EPIC, terwijl het werkelijke aantal 
effectieve BTC al is ruim boven de 21 miljoen. We zullen al het mogelijke doen om de 
leveringsintegriteit van Het originele ontwerp van Satoshi.

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


Snelheid

Snellere koptekstsynchronisatie

Duurzaamheid

Koolstof negatief

Economisch onafhankelijk en zelffinancierend

Geen E-Waste Voetafdruk
EPIC wordt gedolven op commodity hardware die al bestaat, gekocht voor een andere 
primaire doeleinden zoals spreadsheets (CPU) of gaming (GPU). BTC genereert 
miljoenen eenheden van wegwerp single-function ASIC-hardware die de stortplaatsen 
van onze planeet binnendringt en verergert verontreiniging.



Minimalisatie van vertrouwen

Alpha Lek
Whale Alerts - grote houders van BTC weten dat wanneer ze een transactie verzenden, hun 
bewegingen wordt bijgehouden. Dit "alfalek" is een belemmering voor de constructie van 
een optimale portefeuillestrategie en wordt volledig opgelost door vertrouwelijkheid van 
de basislaag, zoals in EPIC, dat geen Whale Alerts en geen Rijke lijst.

Lokale validatie
BTC-gebruikers k iezen er over het algemeen voor om de werking van het knooppunt uit te 
besteden aan een derde partij, wat logisch is  aangezien een volledig knooppunt 380 GB 
schijfruimte vereist. EPIC daarentegen draait lokaal in 2,2 GB  ruimte, waardoor het 
toegankelijker wordt voor mensen om knooppunten uit te voeren. Bij het aansluiten op 
een externe knooppunt, is er de mogelijkheid van gecompromitteerde informatie - in 
wezen moet de gebruiker de knooppunt om de huidige status van het netwerk getrouw 
weer te geven. EPIC-gebruikers valideren lokaal alle  transacties en hoeven geen 
vertrouwen te stellen in een derde partij.

Filteren op zwembadniveau
Afzenders van BTC moeten erop vertrouwen dat bedrijven zoals Chainalysis niet besluiten 
om hun adres als op de zwarte lijst, omdat dan de mining pools waarvan het bedrijfsmodel 
is om te censureren en  filtertransacties nemen de transactie niet op in een blok. EPIC 
heeft dit probleem niet  omdat miners geen adresgegevens van transacties kunnen zien.

Bedorven munten
Ontvangers van BTC, degenen die betalingen daarin accepteren, moeten hun klant 
vertrouwen, omdat de  mogelijkheid van besmette munten is er altijd. EPIC doet dit 
vertrouwen af, want bezoedelde munten  zijn onmogelijk. Ontvangers moeten niet alleen 
op hun hoede zijn voor bekende besmette munten, maar ook voor bekende besmette 
munten mogelijk toekomstige besmette munten. Toen BitMEX door het ministerie van 
Justitie werd aangeklaagd, werden alle fondsen die daar vandaan kwamen van de ene op 
de andere dag verdacht gemaakt. Coinbase sloot niet alleen Russisch accounts, het sloot 
"accounts die mogelijk verband houden met Russische activiteiten". EPIC-gebruikers 
hoeven niet zich bezighouden met deze politieke verschillen.

Gebruikers van BTC moeten degenen met wie ze hun openbare sleuteladres delen 
vertrouwen, vanwege de probleem van "besmet stof" -aanvallen waarbij een kleine 
hoeveelheid besmette munt wordt ingezet om een richt en vertraag de beweging ervan.

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


Betrouwbare installatie
In tegenstelling tot eerdere benaderingen zoals Zcash en Piratechain die een 
vertrouwde setup vereisen, epic setup vereist geen vertrouwen.

Alomtegenwoordigheid
Mijnbouw in 112 landen

Gebruik
Explorer.epicmine.org:
Blockchain-hoogte 1,341,156
Gem. Blokkeertijd 61,5 s
Transacties 118.799
Geschatte vergoeding 0,0063 EPIC

Nutsvoorziening

Waardevoorraad
Sinds de oprichting heeft EPIC het bekende vliegpad gevolgd dat wordt ervaren door 
zijn inspiratie, Bitcoin Core. Eén BTC die in maart 2020 in EPIC is geïnvesteerd, is 
momenteel 129 BTC waard.

https://explorer.epicmine.org/


Ruilmiddel

Kosten $2 - $81 <$.01

Snelheid 10 minuten 1 minuten

Fungibelheid Nee Ja

L1 Doorvoer 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Ondersteuning voor mijnbouwsoftware
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Handel
EPIC biedt handelaren arbitragemogelijkheden op twee Dex-netwerken: Stellar en ViteX

Bitmart
Vanaf 21 maart 2022 voltooit Bitmart hun integratie en begint het met het aanbieden van 
handel in 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
In ontwikkeling
Gratis, privacybehoudende 
niet-bewarende Atomic 
Swap Downloadbare 
Desktop Dex

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

Directe, niet-bewarende, P2P Chain-Chain Atomic Swap



Portemonnee

Desktop GUI

Beschikbaar voor Linux, Mac en Windows



Nieuwe functies

● Maak verbinding met lokale en externe knooppunten
● Het is niet nodig om routerpoorten te openen
● Kan transacties verzenden via Tor

Mobiel



Versiegeschiedenis
E3 Mar-2022
E2 2020
E1 Sep-2019




