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Kebutuhan

Hari ini Epicenter Labs memperkenalkan E3, iterasi ketiga dari EPIC Blockchain Protocol. 
Rilis ini mencakup peningkatan fitur utama yang memungkinkan pembuat dApp berinovasi 
tidak seperti sebelumnya.

Abstrak
A purely peer-to-peer version of electronic cash allows online payments to be sent directly 
from one party to another without going through a financial institution. Following the 
Bitcoin Standard monetary policy of 21 million coins along with the longest chain rule and 
Proof-Of-Work, EPIC improves upon the original design and solves key problems currently



Versi uang elektronik yang murni peer-to-peer memungkinkan pembayaran online dikirim 
langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Mengikuti 
kebijakan moneter Bitcoin Standard sebesar 21 juta koin bersama dengan aturan rantai 
terpanjang dan Proof-Of-Work, EPIC memperbaiki desain asli dan memecahkan masalah 
utama yang saat ini menahan adopsi massal.

Tujuan Desain

Tetap Setia pada DNA Bitcoin
Menjaga Nilai-Nilai Kita

● Resistensi Sensor
● Resistensi Sentralisasi
● Perlawanan Penyitaan
● Dasar Netralitas yang 

Kredibel
● Tanpa Izin
● Kompatibilitas Peraturan
● Perlawanan Pengawasan
● Minimalisasi Kepercayaan

Aksesibilitas
● Node penuh EPIC tinggal di 100+ negara.
● Perangkat lunak yang diperlukan (| Github | App Store Play Store) tersedia 

di seluruh dunia.
● Transaksi dapat dikirim melalui I2P &Tor.
● Arsitektur ramping, ringan, dan cepat yang cocok untuk perangkat seluler & 

berdaya rendah.

Anonimitas & Privasi
Semua transaksi di EPIC sepenuhnya rahasia, dengan jumlah dan alamat yang dibutakan. 
Pendekatan sebelumnya seperti CryptoNote di Monero meninggalkan jejak di blockchain 
yang membuat transaksi individu rentan terhadap deanonymization kemudian. Transaksi 
EPIC menawarkan privasi yang terbukti di masa depan, hari ini dan besok.

https://docs.google.com/document/d/1Wo1h0bn02jn_JO7epR9tgYZeEnMc4f-O34-K9b9ccjM/edit#heading=h.m6sfl7kpjch
https://medium.com/epic-cash/the-freeman-family-e3b9c3b3f166


Kerahasiaan
Dalam BTC, detail utama tentang semua transaksi tersedia untuk inspeksi terbuka di 
blockchain. Lokasi, alamat, dan jumlah semuanya tidak terenkripsi dan terlihat oleh 
semua orang dan serba-serbi, selamanya. EPIC tidak mengungkapkan alamat atau 
jumlah atau lokasi geografis pihak dalam suatu transaksi.

Auditabilitas Publik & Anonimitas Individu
∞ Pada buku besar publik, adalah mungkin untuk melihat bahwa transaksi telah 

terjadi berkat adanya residu kriptografi mereka - kernel - di setiap blok.

∞ Namun, hanya pengirim dan penerima yang dapat memastikan detail apa pun 
tentang transaksi di luar fakta bahwa itu terjadi.

∞ Bukti Pembayaran menawarkan kemungkinan memungkinkan 
auditabilitas transaksi pihak ketiga.

∞ Bagi pengguna yang lebih suka surveillabilitas tidak terbatas dari transaksi masing-
masing, akan ada opsi untuk menggunakan token "EPIC yang dibungkus" seperti 
EONE di Wanchain atau EPIC di Vite / Stellar / Binance Smart Chain dari operator 
pihak ketiga.

CoinJoin
Sama seperti telur, yang pernah diacak 
tidak dapat direkonstruksi secara 
individual, semua transaksi EPIC 
dikumpulkan bersama secara otomatis 
setelah setiap blok.

Cut-Through
Agregasi Cut-Through menghilangkan elemen data perantara yang tidak perlu, hanya 
mencerminkan perubahan akhir dalam keadaan. Jika Alice mengirim ke Bob yang 
mengirim ke Carol, blockchain mencatat perubahan bersih dalam keadaan: Alice->Carol, 
dan detail Bob tidak perlu disimpan. Ini tidak hanya menghemat ruang tetapi juga 
meningkatkan privasi.



Dandelion++

Dandelion ++ adalah solusi lapisan jaringan 
yang ringan dan mudah dengan anonimitas 
yang dijamin secara resmi. Transaksi yang 
berasal dari Ontario (fase batang) akhirnya 
dapat mendarat (fase bulu) di Canberra. 
Dandelion ++ mencegah pengguna mengalami 
serangan Bitcoin fisik.

I2P
I2P adalah saluran alternatif untuk wilayah di mana Tor tidak dapat diakses. Sejak E2, 
transaksi EPIC telah tersedia melalui I2P.

Pedersen Commitments
Komitmen Pedersen adalah jenis primitif kriptografi yang memungkinkan pengguna 
untuk berkomitmen pada nilai yang dipilih (atau pernyataan yang dipilih) sambil 
menyembunyikannya kepada orang lain, dengan kemampuan untuk mengungkapkan 
nilai yang berkomitmen nanti.



Untuk penjelasan lebih rinci tentang Komitmen Pedersen, lihat di sini.

Schnorr Tanda tangan
Seperti pada Taproot, tanda tangan Schnorr menyediakan agregasi kunci, yang 
mendorong efisiensi dalam proses komputasi. Tidak seperti Bitcoin Core, Schnorr 
diterapkan untuk semua transaksi secara default, bukan hanya subset.

Skema Schnorr kriptografi untuk tanda tangan digital dirancang oleh Claus-Peter Schnorr 
dan menggantikan interaksi dengan menggunakan fungsi hash kriptografi. Hal ini 
memungkinkan transaksi yang kompleks dan secara signifikan meningkatkan privasi 
pengguna.

Tor
Jaringan Tor adalah protokol yang aman dan 
terenkripsi yang dapat memastikan privasi untuk 
data dan komunikasi di web. Kependekan dari 
proyek Onion Routing, sistem ini menggunakan 
serangkaian node berlapis untuk menyembunyikan 
alamat IP, data online, dan riwayat penjelajahan.
E3 membawa kemampuan untuk melakukan transaksi melalui Tor langsung dari dalam 
dompet CLI, meningkatkan resistensi pengawasan.

zkPoK
Fitur penting dari Zero-Knowledge Proof of Knowledge melibatkan bahwa kedua belah 
pihak dapat memverifikasi kebenaran suatu informasi sambil tetap tidak mengetahui isi 
informasi yang terbukti.

Prinsip dasarnya hanya dijelaskan: jika Alice memiliki beberapa informasi rahasia, seperti 
kombinasi untuk membuka brankas, dan Bob seharusnya memverifikasi bahwa dia 
memiliki informasi ini tanpa dia mendapatkan informasi itu sendiri, maka Alice akan 
membuka brankas tanpa membiarkan Bob melihat kombinasinya, dan kemudian 
menutupnya lagi.



Auditabilitas

Bukti Pembayaran
Bukti Pembayaran memungkinkan pembayar untuk meminta penerima pembayaran 
untuk membuktikan penerimaan dana sebagai bagian dari proses transaksi. Pembayar 
kemudian dapat menggunakan "bukti" ini untuk menyelesaikan sengketa pembayaran 
dan membuktikan bahwa mereka mengirim dana ke penerima pembayaran yang benar.

Resistensi Sensor
Konsensus Terdistribusi Nakamoto Sejati: Bukti kerja 100%, tidak ada node khusus, 
aturan rantai terpanjang

Dapat mengirim transaksi secara offline dari dompet dingin ke dompet dingin melalui 
metode transfer file.

Apa itu Resistensi Sensor?
1. Jaringan itu sendiri tidak dapat dimatikan
2. Aktivitas pengguna individu di jaringan tidak dapat dimatikan

Bagaimana EPIC membela pengguna terhadap sensor - perbandingan dengan Bitcoin Core

Hak asuh



Pengguna EPIC umumnya menahan koin 
mereka sendiri secara lokal

Keterikatan Hukum

Tidak ada jejak permanen yang tersisa di blockchain 
kecuali residu kriptografi yang tidak mengungkapkan 
informasi tentang transaksi atau pihak-pihak di 
dalamnya.

Ini sama sekali tidak perlu di EPIC, karena semua 
koin dapat dipertukarkan dan dapat 
dipertukarkan.

Jaringan

Transaksi dapat ditandatangani secara offline

Pengguna EPIC tidak dapat dibatasi berdasarkan 
lokasi mereka karena mereka dapat mengirim 
transaksi melalui Tor &i2P dan

Pembalasan Off Chain

EPIC melindungi pengguna dari ini, karena 
alamat dan jumlah transaksi tidak terlihat oleh 
pihak eksternal.

Kolam

Pengguna BTC kustodian sebagian besar 
memilih untuk mengizinkan pihak ketiga untuk 
menahan aset mereka. Jika sesuatu terjadi pada 
kustodian, aset dapat dikompromikan.

Ex Post Facto - Undang-undang perubahan 
yang diterapkan secara retroaktif menggunakan 
data blockchain untuk mengkriminalisasi 
kegiatan hukum sebelumnya. Tindakan yang 
diambil hari ini dapat kembali menghantui 
beberapa dekade kemudian.

Gugatan UTXO - Alamat individu dapat 
disebutkan dalam tindakan hukum, sehingga 
menimbulkan industri yang berbasis di 
Wyoming untuk mencoba melindungi terhadap 
hal ini dengan "periode pembilasan".

Akses Internet ke koneksi Internet diperlukan 
untuk menandatangani transaksi

Lalu lintas Bitcoin Core dapat diblokir &di-
geofenced.

Penyitaan Rekening Bank - Orang Kanada yang 
menyumbang kepada pengemudi truk yang 
menggunakan BTC kehilangan akses ke 
rekening bank mereka.



Ini tidak mungkin di EPIC

Koin Tercemar

Sanksi
Daftar OFAC SDN mencakup alamat tertentu. Siapa 
pun yang bertransaksi dengan alamat ini 
menghadapi eksposur.

EPIC tidak memiliki alamat. Semua transaksi 
langsung dompet-dompet.

Dompet Mixer
Binance memblokir transaksi ke dompet mixer 
seperti Samourai dan Wasabi. Pengguna dari 
TradeOgre menemukan deposit BTC mereka 
ditolak saat menyetor ke bursa terpusat seperti 
Bitbuy.

Semua koin EPIC dapat dipertukarkan, 
menghilangkan fenomena koin tercemar pada 
sumbernya.

Resistensi Sentralisasi

Struktur Tata Kelola Meta-DAO
Tata kelola DAO jelas lebih baik daripada tata kelola perusahaan untuk jaringan berbasis 
blockchain. DAO sendiri dapat menjadi titik perdebatan politisasi, terutama di mana uang 
yang bersangkutan, (atau bahkan vektor serangan) itulah sebabnya kami telah merancang 
ECR sebagai Meta-DAO atau "DAO DAOs".

Kolam penambangan BTC dapat memfilter 
transaksi berdasarkan alamat.

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


Ratusan kontributor * ratusan grup obrolan = kekuatan terdistribusi. Inisiatif akar rumput 
muncul secara organik, menghasilkan struktur seluler adaptif.

Hierarki Formal Minimal
Resistensi sentralisasi lebih dari sekadar slogannya, itu adalah cara hidup.

Tidak Ada Korporasi
Startup Blockchain dengan puluhan atau ratusan karyawan bergaji secara alami menjaga 
kepentingan mereka sendiri terlebih dahulu, yang mengarah ke potensi ketidaksejajaran 
dengan pemangku kepentingan lainnya. EPIC, sebagai protokol murni, menempatkan 
semua orang pada pijakan yang sama.

Tidak Ada Premine
Ketika orang dalam dan paus awal mendominasi jaringan, itu dapat menyebabkan masalah 
tata kelola, seperti yang disaksikan di hard fork Ethereum.



Perlawanan Penyitaan

Desain Tanpa Alamat
Donor di Kanada baru-baru ini menemukan bahwa mengirim koin pengawasan senilai $ 
50 pada rantai dapat menyebabkan konsekuensi di luar rantai, seperti memiliki rekening 
bank dan bahkan aset fisik yang disita.

Transaksi Rahasia
Tetangga yang nosy dan rezim tirani tidak dapat memantau saldo dompet untuk aktivitas. 
EPIC membuat cryptocurrency aman digunakan untuk semua orang.

Dandelion++
Koin pengawasan seperti Bitcoin Core mengekspos penggunanya pada risiko dengan 
mengungkapkan alamat IP saat melakukan transaksi. Dandelion ++ memungkinkan 
pengguna untuk tetap aman dengan tidak membocorkan lokasi mereka.

Dirancang Untuk Self Custody
Pengguna di Korea yang diyakini pemerintah mereka berutang pajak menemukan dompet 
mereka terkuras. Pengguna EPIC umumnya mempertahankan hak asuh kunci mereka 
sendiri, yang melindungi terhadap penyitaan sewenang-wenang.

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


Desentralisasi

Node Penuh

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

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


Konsentrasi Kolam
Pada pandangan pertama, bagian hashrate >51% yang berasal dari Icemining.ca menjadi 
perhatian, namun statistik tunggal ini tidak menceritakan keseluruhan cerita:

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) membutuhkan penyerang untuk 
memerintahkan 51% dari ketiga algoritma.

● 26% menambang di luar kolam renang, yang memberikan keamanan tambahan jika 
terjadi serangan.

Untuk jaringan yang baru berusia 2 tahun, sudah memiliki 4 kolam yang dibuat secara 
organik yang didorong oleh permintaan pasar luar biasa. Kami percaya bahwa untuk 
mendukung visi kami tentang miliaran node penuh, yang sebagian besar menambang, 
kami akan membutuhkan puluhan ribu kolam untuk menghindari menjadi terlalu terpusat. 
Untuk tujuan ini, kami telah menginvestasikan sumber daya R&D yang cukup besar sejak 
2019 tentang masalah ini untuk menghilangkan kemacetan mendasar yang saat ini 
mencegah orang dengan mudah memutar kolam mereka sendiri.

Upaya Masa Depan Untuk Desentralisasi Tingkat Kolam Renang

● Terus mendorong pengusaha dan penambang skala besar untuk mengoperasikan 
kolam mereka sendiri

● Perangkat lunak kumpulan FOSS DIY tersedia di Github



● Tie-in kolam PoW dengan staking dan jenis node lainnya di ekosistem Epicenter 
secara keseluruhan

Keramahan Pengembang

API

API v3 untuk komunikasi Dompet (BARU)

Peningkatan Kegunaan API

Peningkatan Dokumentasi
E3 meningkatkan perpustakaan dokumentasi kami yang ada, yang memungkinkan 
pembangun untuk sampai ke pasar lebih cepat.

Kemudahan Penggunaan

Transaksi Yang Dapat Dibatalkan
Tidak seperti dalam cryptocurrency berbasis alamat kunci publik, tidak mungkin 
kehilangan koin di Mimblewimble. Transaksi yang dikirim dalam kesalahan dapat 
dibatalkan jika belum diselesaikan.

Pelabuhan
Di E2, perlu membuka port router untuk mengirim transaksi. E3 mengintegrasikan Tor 
sehingga ini tidak lagi diperlukan.

Pertambangan
Sumber daya yang cukup besar telah diinvestasikan dalam membuat penambangan lebih 
mudah diakses dan lebih mudah. Contoh spesifiknya adalah Easy-Miner 2.0 oleh Blacktygr 
dan autoconfiguration oleh Epicmine.org



Opsi Transaksi

Tor
Integrasi Tor memfasilitasi transaksi interaktif tanpa perlu membuka port router atau 
mengekspos alamat https. Anonimitas meningkat sebagai hasilnya.

EpicPay.me
EpicPay.me memungkinkan penanganan pesan non-interaktif asinkron untuk 
menyelesaikannya. transaksi non-interaktif, meskipun secara terpusat. Versi masa depan 
dari layanan ini akan lebih mendesentralisasikan dan mengeraskan infrastruktur.

Antarmuka Pengguna

Konsol & Keluaran File
#18 Pemisahan keluaran dan pembersihan File dan Konsol

TUI: Antarmuka Pengguna Terminal
#13 Antarmuka Pengguna Terminal: Daftar dapat digulir
Antarmuka Pengguna Terminal #14: Perkenalkan tampilan Log
# 15 Antarmuka Pengguna Terminal: Peningkatan umum pada stabilitas dan kegunaan



Keamanan Ekonomi

Struktur Biaya Kompetitif
Ekosistem Bitcoin Core membutuhkan $ 10 + miliar dalam belanja modal untuk 
mendukung keamanan jaringan yang berkelanjutan. Ini sama sekali tidak perlu di 
EPIC, yang berjalan pada perangkat keras komoditas yang sudah ada.

Buka Rantai Pasokan

AMD Pendapatan: 
$15b

Tidak RandomX
ProgPow

Apple Pendapatan: 
$365b

Tidak M1: RandomX & ProgPow

ARM Pendapatan: 
$2b

Tidak RandomARM

Bitmain 
Pendapatan: $2b

Ya Tidak

Intel Pendapatan: 
$79b

Ya RandomX

MicroBT 
Pendapatan: $1b

Ya Tidak

Nvidia 
Pendapatan: $24b

Tidak ProgPow



$82b $483b

Polyphasic Proof-of-Work Multi-Algoritma Mining 
menghindari pajak ASIC
Pengguna Bitcoin Core menghabiskan $ 1 + miliar untuk biaya penambangan pada tahun 
2021.

Treasury Pendanaan Sendiri

Fleksibilitas
Dapat diperpanjang untuk mengakomodasi kasus penggunaan tambahan. Versi 
mendatang akan mencakup kemampuan multi-aset dan algoritma tambahan.

Multi-Aset
Versi mendatang akan memungkinkan pembuatan beberapa jenis token, dapat 
dipertukarkan atau tidak dapat dipertukarkan, untuk diperdagangkan pada rantai EPIC 
bersama $EPIC, aset asli rantai. Hal ini memungkinkan aset alternatif untuk 
diperdagangkan dengan perlindungan penuh dari Mimblewimble.

Pendekatan ini menyediakan fungsionalitas yang mirip dengan token ERC20, tanpa 
overhead kontrak pintar, di samping koin asli Epic. Menggunakan Mimblewimble untuk 
mendukung token kustom, kami memperluas fungibility sejati ke alam semesta token 
untuk pertama kalinya.

Penerbit dapat memberikan transparansi tentang jumlah total aset yang beredar sambil 
memberikan privasi mutlak untuk transaksi tertentu. Aset dapat ditukar dengan aman dan 
fungibly on-chain, memungkinkan penemuan harga dan izin pasar sambil 
mempertahankan set lengkap jaminan Mimblewimble untuk transaksi individu.



Menambahkan token khusus memungkinkan kekuatan Mimblewimble dimanfaatkan ke 
dalam berbagai kasus penggunaan baru yang menarik. Unduhan digital, frequent flier 
miles, menit seluler, tiket parkir adalah contoh kasus penggunaan yang dapat 
memperoleh manfaat.

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

ERC20-Style
Tipe Aset
Dapat dipertukarkan:
Tidak dapat dipertukarkan: ERC721, 1155 etc

Format Transaksi
Dalam E3, transaksi bersifat interaktif dan membutuhkan 3 langkah. Versi protokol di 
masa mendatang akan memungkinkan transaksi 2 langkah dan 1 langkah, mengurangi 
persyaratan koordinasi dan memperluas jangkauan kasus penggunaan yang berlaku.

Di masa depan, kami berusaha untuk memberikan peningkatan dukungan untuk 
transaksi tatap muka:

● Transaksi audio
● Transaksi Bluetooth
● Transaksi kode QR

Lapisan Transportasi
Dengan membuat transportasi data modular di basis kode, kontributor pihak ketiga dapat 
dengan mudah menambahkan saluran baru, membantu eksperimen dan juga respons 
cepat terhadap sensor.



Pemeriksaan Masa Depan

Aplikasi Tambahan
Integrasi algoritma khusus TPU menawarkan kemungkinan untuk membuat bukti kerja 
berguna dan mengubah EPIC menjadi mesin pembelajaran mesin.

Bukti Kerja Polifasik
Algoritma yang dikompromikan tidak terlalu memprihatinkan karena desain modular 
EPIC memungkinkan algoritma hot-swapping dengan cepat.

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

Mengintip: Jaringan Kenari ECK
ECK - Google Docs

Quantum Siap
Upaya penelitian yang dilakukan sejak 2019 mengkonfirmasi bahwa algoritma kisi 
terstruktur kompatibel.

Jaminan Tinggi

Pengujian Otomatis
E3 memberi kami kesempatan untuk berinvestasi dalam infrastruktur pengujian otomatis 
yang akan meningkatkan kemampuan kami untuk mendorong rilis di masa depan lebih 
cepat.

Uji Pertempuran
Sebagai bagian dari pendekatan "terdepan alih-alih tepi pendarahan" kami, kami merasa 
sangat nyaman menarik perubahan ini dari dalam sisa ekosistem Rust-Mimblewimble, 
karena mereka telah berfungsi dalam produksi di jaringan lain untuk waktu yang cukup.

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


Kematangan
Kode yang diimpor telah berjalan dalam produksi selama 12+ bulan tanpa insiden di 
proyek lain.

Rust
Kami memilih Rust karena sifat keamanan memorinya, yang membatasi ruang lingkup 
kesalahan programmer.

Utang Teknis

Peningkatan Keamanan dan Stabilitas
Serangga #6 7 8

Resolusi Konflik
Serangga #20

Optimasi
#11 Penanganan PMMR keluaran yang lebih baik dan indeks Chain DB Optimalkan 
Penyesuaian Kesulitan

Rekan: Saluran MPSC & Pesan Jabat Tangan Awal
Serangga #10

Komunikasi Server-Dompet
Serangga#22

Peningkatan Stabilitas
Serangga #12

Sinkronisasi
Serangga #21

Kompatibilitas Windows
Serangga #23



Pemeliharaan
#5 Hardfork (HF2) memperkenalkan perubahan CuckarooM29 PoW
#6 Versi Tajuk Baru 7
#7 Beralih Versi Header Lebih Baik
#9 Integrasikan basis kode grin 3.0.0

Kekekalan
Komentar oleh anggota komunitas Izlo:

Dalam crypto ada banyak ideologi yang sangat penting. Kata-kata seperti kebebasan, 
kebebasan, privasi, desentralisasi, tidak dapat dipercaya, tidak dapat diubah, dan banyak 
lagi sering digunakan dalam whitepapers untuk mendokumentasikan keyakinan mendasar 
yang dimiliki oleh komunitas. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip dasar ini diuji dan 
ketahanan dapat dinilai.  Koin yang dimulai sebagai Proof of Work yang dapat ditambang 
oleh komponen CPU dan GPU yang ada di mana-mana dan terdesentralisasi beralih ke 
penimbunan ASIC terpusat. DProof of Work yang tersentralisasi memberi jalan bagi Proof 
of Stake yang tersentralisasi. Ada tradeo yang jelas. Selamat mengamankan jaringan. Tapi 
berapa biayanya? Fondasi dari kepercayaan pada desentralisasi dijual untuk kepentingan 
perusahaan daripada menguntungkan orang awam seperti yang dimaksudkan di sebagian 
besar whitepaper. Tentu, koin mungkin masih relatif terdesentralisasi dibandingkan 
dengan fiat tetapi pilar nilai fundamental dikompromikan dan ada alternatif yang lebih baik 
yang didukung oleh komunitas yang masih peduli. Mana yang akan lebih tangguh dalam 
jangka panjang? Koin yang sesuai dengan nilai-nilai komunitas bersama atau koin yang 
dijual ke industri perusahaan? Jawabannya jelas. Apa yang membuat kripto bermakna di 
tempat pertama dan itu adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam komunitas kami. 
Jadi apa hubungannya semua ini dengan kekekalan?

Nah, contoh yang diberikan untuk desentralisasi relevan dengan keabadian. Contoh 
menangkap bagaimana penyimpangan dari nilai-nilai inti komunitas sama dengan 
mengorbankan keabadian.  Itu sampai ke inti pertanyaan yang diajukan dengan begitu 
agresif, "Apakah hukum kode?" Dalam istilah yang paling sederhana, YA, kecuali jika tidak. 
Nilai-nilai inti komunitas seperti yang didokumentasikan dalam whitepapers jauh lebih 
dekat dengan apa yang harus ditafsirkan sebagai hukum. Insiden Epic Value Overflow 
menunjukkan komitmen kami terhadap prinsip-prinsip dasar ketika ada konflik.



Kenetralan

Dikelola oleh Komunitas
Ketika dihadapkan pada tantangan, seperti apakah akan merealokasi persentase 
penambangan, atau bagaimana mensosialisasikan kerugian dari Insiden Value Overflow, 
kami menjadi lebih kuat.

DAO-didanai
Semua biaya pengembang dibebankan ke Epicenter DAO Treasury dan bukan merupakan 
pusat laba bagi siapa pun.

Lapangan Bermain Tingkat
Setiap orang yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh koin, baik 
melalui penambangan atau pembelian di pasar terbuka.

Tapi lulus
Pameran EPIC diluncurkan pada 2 September 2019 dengan pasokan genesis nol.

Keterbukaan
EPIC adalah 100% berlisensi GPL V3. Siapa pun dapat mengirimkan permintaan tarik 
melalui github. 

Tanpa izin
EPIC adalah protokol tanpa izin. Siapa pun dapat menjalankan simpul penuh dan/atau 
milik saya.

Renang

Amerika
Kanada, Montreal   Icemining 
USA   Epicmine



EMEA
Jerman 51pool Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - Rusia/Utara 
EU
Turki Icemining

Icemining
Icemining

Asia-Pacific
Cina
Hong Kong
Singapura Icemining

Kompatibilitas Peraturan

BERSAING Act
"Inovasi dalam layanan keuangan telah mengubah dan memperluas metode transaksi 
lintas batas yang tidak dapat dibayangkan 20 tahun yang lalu ketika FinCEN (Financial 
Crimes Enforcement Network) diberi otoritas tindakan khusus. Undang-undang tersebut 
mengakui bahwa aset digital digunakan untuk tujuan yang sah, tetapi mengatakan itu "juga 
merupakan keuntungan bagi aktor jahat seperti penghindar sanksi, penipu, pencucian 
uang, dan mereka yang melakukan serangan ransomware."

Jaringan yang mengandalkan infrastruktur terpusat akan semakin tidak dapat melayani 
pengguna. EPIC berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari tren ini.

Howey Test
Pada Juni 2018, mantan Ketua SEC, Jay Clayton, mengklarifikasi bahwa bitcoin bukanlah 
keamanan: "Mata Uang Kripto: Ini adalah pengganti mata uang negara, ganti dolar, euro, 
yen dengan bitcoin. Jenis mata uang itu bukan keamanan," kata Clayton.

EPIC secara eksplisit dirancang untuk kompatibilitas Howey Test, mencetak secara harfiah 
dari grafik sesuai dengan pedoman Crypto Rating Council.

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


Definisi RUU Infrastruktur / Pialang
Di bawah undang-undang yang diusulkan, orang yang menggunakan jenis blockchain 
tertentu mungkin diminta untuk mendapatkan lisensi di bawah definisi broker. Pengguna 
EPIC kebal terhadap ini.

STABIL Act
Tidak berlaku, karena EPIC bukan stablecoin dan terdesentralisasi.

Ketangguhan
Polyphasic Proof-of-Work menyesuaikan kesulitan setiap 2 jam secara individual, per 
algoritme, yang memungkinkan jaringan menangani perubahan hashrate +1000% dan 
-90% dengan mudah. Kami akan terus meningkatkan heterogenitas jaringan kami dari 
waktu ke waktu dan meningkatkan stabilitasnya.

Pendapat
Berdasarkan analisis yang ditetapkan di sini, dan untuk alasan berikut, menurut pendapat 
profesional saya, EPIC CASH ("EPIC) bukanlah sekuritas seperti yang didefinisikan dalam 
Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933 ("Undang-Undang"), juga tidak itu 
memenuhi kriteria untuk membentuk "kontrak investasi" berdasarkan analisis SEC v. 
Howey, 328 US 29311946) (selanjutnya disebut "Howey"), atau keturunannya.

Latar belakang
EPIC blockchain saat ini dalam Testnet dengan nol premine fair launch genesis main net 
block dijadwalkan pada dan sekitar 13 Juli 2019. EPIC adalah rantai privasi akar rumput.

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


Skalabilitas

Persyaratan 
Penyimpanan

Throughput

MB Ukuran Blok Blok Waktu Sec Tx/Blok Tx/Hari Blok/Hari Tx/s Tanggal

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Apr-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Agu-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

Throughput 2028: 6.4k tx /s - pada bulan Juni 2028, Protokol Blockchain EPIC akan dapat 
memproses 500+ juta transaksi per hari, yang setara dengan tingkat aktivitas Visa saat ini. 
Pada skala ini, biaya akan tetap hemat biaya, karena subsidi blok sudah cukup dan ada 
kapasitas yang cukup. Perkiraan kami adalah bahwa sebagian besar transaksi pada 
dasarnya akan gratis. (biaya anti-spam nominal) dan pembayaran prioritas tinggi yang 
harus dilalui dengan cepat dapat melihat uang per.

Kelangkaan
Dengan menghindari pertukaran terpusat, kita telah menghindari masalah pembelanjaan 
ganda cadangan fraksional. Hanya ada 14 juta EPIC, sedangkan jumlah sebenarnya dari BTC 
efektif sudah jauh lebih dari 21 juta. Kami akan melakukan segala kemungkinan untuk 
menjaga integritas pasokan desain asli Satoshi.

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


Kecepatan

Sinkronisasi Tajuk Lebih Cepat

Keberlanjutan

Karbon Negatif

Mandiri secara Ekonomi & Mendanai Sendiri

Jejak Sampah Elektronik Nol
EPIC ditambang pada perangkat keras komoditas yang sudah ada, yang telah dibeli 
untuk tujuan utama lainnya seperti spreadsheet (CPU) atau game (GPU). BTC 
menghasilkan jutaan unit perangkat keras ASIC fungsi tunggal sekali pakai yang 
memasuki tempat pembuangan sampah di planet kita dan memperburuk polusi.



Minimalkan Kepercayaan

Kebocoran Alfa
Peringatan Paus - pemegang besar BTC tahu bahwa ketika mereka mengirim transaksi, 
pergerakan mereka akan dilacak. "Kebocoran alfa" ini merupakan penghalang untuk 
pembangunan strategi portofolio yang optimal dan sepenuhnya diselesaikan dengan 
kerahasiaan lapisan dasar, seperti di EPIC, yang tidak memiliki Peringatan Paus dan Daftar 
Kaya.

Validasi Lokal
Pengguna BTC umumnya memilih untuk mengalihdayakan operasi node ke pihak ketiga, 
yang masuk akal mengingat bahwa node penuh membutuhkan ruang disk 380gb. EPIC, 
sebaliknya, berjalan secara lokal dalam ruang 2.2gb, membuatnya lebih mudah diakses 
oleh orang-orang untuk menjalankan node. Saat menghubungkan ke node eksternal, ada 
kemungkinan informasi yang dikompromikan - pada dasarnya, pengguna harus 
memercayai node untuk dengan tepat mewakili keadaan jaringan saat ini. Pengguna EPIC 
secara lokal memvalidasi semua transaksi dan tidak harus mempercayai pihak ketiga.

Pemfilteran Tingkat Kolam
Pengirim BTC harus percaya bahwa perusahaan seperti Chainalysis tidak memutuskan 
untuk menetapkan alamat mereka sebagai daftar hitam, karena kumpulan penambangan 
yang model bisnisnya menyensor dan memfilter transaksi tidak akan memasukkan 
transaksi dalam satu blok. EPIC tidak memiliki masalah ini karena penambang tidak dapat 
melihat detail alamat transaksi.

Koin Tercemar
Penerima BTC, yang menerima pembayaran di dalamnya, harus mempercayai 
pelanggannya, karena kemungkinan koin tercemar selalu ada. EPIC menghilangkan 
kepercayaan ini, karena koin yang tercemar tidak mungkin. Penerima harus waspada tidak 
hanya tentang koin tercemar yang diketahui, tetapi juga koin yang berpotensi tercemar di 
masa mendatang. Ketika BitMEX didakwa oleh Departemen Kehakiman, dalam semalam 
setiap dana yang berasal dari sana dianggap mencurigakan. Coinbase tidak hanya 
menutup akun Rusia, tetapi juga menutup “akun yang berpotensi terkait dengan aktivitas 
Rusia”. Pengguna EPIC tidak perlu menyibukkan diri dengan perbedaan politik ini.

Pengguna BTC harus memercayai mereka yang dengannya mereka membagikan alamat 
kunci publik mereka, karena masalah serangan "debu tercemar" di mana sejumlah kecil 
koin tercemar dikerahkan untuk mencemari target dan menunda pergerakannya.

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


Pengaturan Tanpa Kepercayaan
Tidak seperti pendekatan sebelumnya seperti Zcash dan Piratechain yang memerlukan 
pengaturan tepercaya, pengaturan EPIC tidak memerlukan kepercayaan.

Ubiquity
Pertambangan di 112 negara

Penggunaan
Explorer.epicmine.org:
Tinggi Blockchain 1.341.156

Rata-rata Waktu Blok 61,5 sd

Transaksi 118,799

Perkiraan Biaya 0.0063 EPIC

Kegunaan

Toko Nilai
Sejak awal, EPIC telah mengikuti jalur penerbangan yang sudah dikenal yang dialami 
oleh inspirasinya, Bitcoin Core. Satu BTC yang diinvestasikan di EPIC pada bulan Maret 
2020 saat ini bernilai 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Alat pembayaran

Biaya $2 - $81 <$.01

Kecepatan 10 menit 1 menit

Kesesuaian Tidak Ya

L1 Throughput 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Dukungan Perangkat Lunak Pertambangan
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Perdagangan
EPIC menawarkan peluang arbitrase pedagang di dua jaringan Dex: Stellar dan ViteX

Bitmart
Mulai 21 Maret 2022 Bitmart menyelesaikan integrasi mereka dan akan mulai 
menawarkan perdagangan di 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
Dalam Pengembangan
Tanpa Biaya, Penyimpanan 
Privasi Non-Custodial 
Atomic Swap Downloadable 
Desktop Dex

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

Langsung, Non-Penahanan, P2P Chain-Chain Atomic Swap



Dompet

Desktop GUI

Tersedia untuk Linux, Mac, & Windows



Fitur baru

● Hubungkan ke Node Lokal & garak gauh
● Tidak Perlu Membuka Port Router
● Dapat Mengirim Transaksi melalui Tor

Seluler



Riwayat Versi
E3 Mar-2022
E2 2020
E1 Sep-2019




