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Behov

I dag introduserer Epicenter Labs E3, den tredje gjentakelsen av EPIC Blockchain Protocol. 
Utgivelsen inneholder viktige funksjonsforbedringer som gjør det mulig for dApp-byggere å 
innovere som aldri før.

Abstrakt
En rent peer-to-peer-versjon av elektroniske kontanter gjør at nettbetalinger kan sendes 
direkte fra en part til en annen uten å gå gjennom en finansinstitusjon. Etter Bitcoin 
Standard-pengepolitikken på 21 millioner mynter sammen med den lengste kjederegelen 
og Proof-Of-Work, forbedrer EPIC det opprinnelige designet og løser viktige problemer som 
for tiden holder masseadopsjon tilbake.



Konfidensialitet på basislaget beskytter brukerne mot gjengjeldelse, forhindrer at mynter 
blir skjemt ut, og gir motstand mot sensur, sentralisering, inndragning og overvåking. Vi 
opprettet et praktisk desentralisert betalingssystem som er tillitsløst, tillatelsesløst, 
uforanderlig og maksimalt kompatibelt med eksisterende og fremtidige forskrifter.

Design mål

Å være tro mot Bitcoins DNA
Bevare våre verdier

● Sensur motstand
● Sentraliseringsmotstand
● Konfiskeringsmotstand
● Troverdig grunnlag for nøytralitet
● Tillatelseløshet
● Forskriftsmessig kompatibilitet
● Overvåkingsmotstand
● Stol på minimering

Tilgjengelighet
● EPIC fulle noder lever i 100+ land.
● Nødvendig programvare (Github | App Store | Play Store) er tilgjengelig 

over hele verden.
● Transaksjoner kan sendes over I2P &Tor.
● Mager, lett, rask arkitektur som passer godt til mobile enheter med lavt 

strømforbruk.
●

Anonymitet Og Personvern
Alle transaksjoner i EPIC er fullstendig konfidensielle, med blindede beløp og adresser. 
Tidligere tilnærminger som CryptoNote i Monero etterlater spor i blokkjeden som gjør 
individuelle transaksjoner sårbare for senere dekanonymisering. EPIC-transaksjoner tilbyr 
fremtidssikkert personvern, i dag og i morgen.

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


Konfidensialitet
I BTC er nøkkeldetaljer om alle transaksjoner tilgjengelige for åpen inspeksjon på 
blokkjeden. Beliggenhet, adresse og beløp er alle ukrypterte og synlige for alle og 
solur, for alltid. EPIC avslører verken adresse, beløp eller geografisk plassering av 
parter til en transaksjon.

Offentlig revisjonsevne og individuell anonymitet
∞ På den offentlige regnskapet er det mulig å se at transaksjoner har skjedd takket 

være tilstedeværelsen av deres kryptografiske rester - kjernen - i hver blokk.

∞ Det er imidlertid bare avsenderen og mottakeren som kan fastslå detaljer om 
transaksjonen utover det faktum at den skjedde.

∞ Betalingsbevis gir mulighet for å muliggjøre tredjeparts revisjon av 
transaksjoner.

∞ For brukere som foretrekker ubegrenset overlevelse av sine individuelle 
transaksjoner, vil det være muligheten til å bruke "innpakkede EPIC" -tokens som 
EONE på Wanchain eller EPIC på Vite / Stellar / Binance Smart Chain fra 
tredjepartsoperatører.

CoinJoin
Mye som med egg, som en gang kryptert 
ikke kan rekonstrueres individuelt, samles 
alle EPIC-transaksjoner automatisk 
sammen etter hver blokk.

Cut-Through
Cut-Through aggregasjon eliminerer unødvendige mellomliggende dataelementer, og 
gjenspeiler bare den endelige endringen i tilstand. Hvis Alice sender til Bob som sender til 
Carol, registrerer blokkjeden nettoendringen i tilstand: Alice->Carol, og Bobs detaljer 
trenger ikke lagres. Dette sparer ikke bare plass, men forbedrer også personvernet.



Dandelion++
Dandelion++ er en lett og grei 
nettverkslagløsning med formelt garantert 
anonymitet. En transaksjon med opprinnelse i 
Ontario (stammefase) kan endelig berøre (fluff 
fase) i Canberra. Dandelion++ forhindrer 
brukere i å oppleve fysiske Bitcoin-angrep.

I2P
I2P er en alternativ kanal for regioner der Tor er utilgjengelig. Siden E2 har EPIC-
transaksjoner vært tilgjengelige gjennom I2P.

Pedersens Forpliktelser
Pedersens forpliktelser er en type kryptografisk primitiv som gjør det mulig for en bruker 
å forplikte seg til en valgt verdi (eller valgt uttalelse) samtidig som den holdes skjult for 
andre, med muligheten til å avsløre den forpliktede verdien senere.



For mer detaljerte forklaringer på Pedersen-satsingen, se her.

Schnorr-signaturer
Som i Taproot sørger Schnorr-signaturer for nøkkelaggregering, noe som driver 
effektiviteten i beregningsprosesser. I motsetning til Bitcoin Core brukes Schnorr som 
standard på alle transaksjoner, ikke bare et delsett.

Den kryptografiske Schnorr-ordningen for digitale signaturer ble designet av Claus-Peter 
Schnorr og erstatter en interaksjon ved bruk av en kryptografisk hash-funksjon. Dette 
tillater komplekse transaksjoner og øker brukernes personvern betydelig.

Tor
Tor-nettverket er en sikker, kryptert protokoll som 
kan sikre personvern for data og kommunikasjon på 
nettet. Systemet er en forkortelse for Onion Routing-
prosjektet, og bruker en rekke lagdelte noder til å 
skjule IP-adresser, elektroniske data og 
nettleserloggen.
E3 bringer muligheten til å utføre transaksjoner over Tor direkte fra CLI lommeboken, noe 
som forbedrer overvåkingsmotstanden.

zkPoK
Det avgjørende ved Zero-Knowledge Proof of Knowledge innebærer at begge parter kan 
bekrefte sannheten av et stykke informasjon mens de forblir uvitende om innholdet i den 
beviste informasjonen.

Det grunnleggende prinsippet er ganske enkelt forklart: Hvis Alice har hemmelig 
informasjon, for eksempel kombinasjonen for å åpne en safe, og Bob skal bekrefte at hun 
har denne informasjonen uten at han får informasjonen selv, vil Alice åpne safen uten å la 
Bob se kombinasjonen, og deretter lukke den igjen.



Overvåkbarhet

Betalingsbevis
Betalingsbevis gjør det mulig for betalere å kreve at betalingsmottakere beviser mottak 
av midler som en del av transaksjonsprosessen. Betalere kan deretter bruke disse 
"bevisene" for å løse betalingstvister og bevise at de sendte midler til riktig 
betalingsmottaker.

Sensur Motstand
Ekte Nakamoto distribuert konsensus: 100% bevis på arbeid, ingen spesielle noder, 
lengste kjederegel

Kan sende transaksjoner offline fra kald lommebok til kald lommebok via 
filoverføringsmetode.

Hva er sensurmotstand?
1. Selve nettverket kan ikke slås av

2. Enhver individuell brukers aktivitet på nettverket kan ikke avsluttes

Hvordan EPIC forsvarer brukere mot sensur - en sammenligning med Bitcoin Core

Varetekt



EPIC-brukere forsener generelt sine egne 
mynter lokalt

Juridiske Innviklinger

Ingen permanente spor er igjen i blokkjeden 
bortsett fra kryptografiske rester som ikke 
avslører informasjon om transaksjonene eller 
partene til dem.

Dette er helt unødvendig i EPIC, da alle 
mynter er morsomme og utskiftbare.

Nettverk

Transaksjoner kan signeres frakoblet

EPIC-brukere kan ikke begrenses basert på 
plasseringen fordi de kan sende 
transaksjoner over Tor &I2P og

Gjengjeldelse Utenfor Kjeden

EPIC beskytter brukere mot dette, fordi 
transaksjonsadresser og beløp er usynlige 
for eksterne parter.

Basseng

Depot: BTC-brukere velger overveiende å 
tillate tredjeparter å beholde sine eiendeler. 
Skulle noe skje med vaktmesteren, kan 
eiendelene bli kompromittert.

Ex Post Facto -: Tilbakevirkende anvendte 
endringslover bruker blokkjededata for å 
kriminalisere tidligere juridiske aktiviteter. 
Handlinger som tas i dag kan komme 
tilbake til hjemsøkende tiår senere.

UTXO-søksmål -: Individuelle adresser kan 
navngis i rettslige handlinger, noe som gir 
opphav til en Wyoming-basert bransje for å 
prøve å beskytte mot dette med en 
"skylleperiode".

Internet Access Tilgang til en Internett-
tilkobling kreves for å signere en transaksjon

Bitcoin Core-trafikk kan blokkeres & 
geofenced.

Bank Account Seizures -: Kanadiere som 
donerte til lastebilsjåfører som bruker BTC 
mistet tilgangen til bankkontoene sine.



Dette er umulig i EPIC

Tainted Mynter

Sanksjoner
OFAC SDN-listen inneholder bestemte 
adresser. Alle som handler med disse 
adressene står overfor eksponering.

EPIC har ingen adresser. Alle transaksjoner er 
direkte lommebok-lommebok.

Mixer Lommebøker
Binance blokkerer transaksjoner til 
mikserlommebøker som Samourai og 
Wasabi. Brukere fra TradeOgre oppdager at 
BTC-innskuddene deres blir avvist når de 
setter inn på sentraliserte børser som Bitbuy.

Alle EPIC mynter er fungible, eliminere 
fenomenet skjeve mynter ved kilden.

Sentraliseringsmotstand

Meta-DAO styringsstruktur
DAO-styring er klart bedre enn eierstyring og selskapsledelse for blokkjedebaserte 
nettverk. DAOer selv kan bli omstridte punkter for politikk, spesielt når det gjelder penger, 
(eller til og med angrepsvektorer), og det er derfor vi har designet ECR som en Meta-DAO 
eller "DAO of DAOs".

BTC-gruvepuljer kan filtrere transaksjoner 
basert på adresse.

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


Hundrevis av bidragsytere * hundrevis av chatgrupper = en distribuert kraft. 
Grasrotinitiativer dukker opp organisk, noe som resulterer i en adaptiv cellulær struktur.

Minimalt Formelt Hierarki
Sentraliseringsmotstand er mer enn bare en catchphrase, det er en livsstil.

Ikke Noe Selskap
Blockchain-oppstart med dusinvis eller hundrevis av lønnede ansatte tar naturligvis vare på 
sine egne interesser først, noe som fører til potensiell feiljustering med andre 
interessenter. EPIC, som en ren protokoll, setter alle på lik linje.

Ingen Premin
Når innsidere og tidlige hvaler dominerer et nettverk, kan det føre til styringsproblemer, 
som vitnet i Ethereum hard gaffel.



Konfiskeringsmotstand

Adresseløs Utforming
Givere i Canada oppdaget nylig at å sende overvåkningsmynter for $ 50 på kjeden kan føre 
til konsekvenser utenfor kjeden, for eksempel å få bankkontoer og til og med fysiske 
eiendeler beslaglagt.

Konfidensielle Transaksjoner
Nosy naboer og tyranniske regimer kan ikke overvåke lommebokbalanser for aktivitet. 
EPIC gjør kryptovaluta trygt å bruke for alle.

Dandelion++
Overvåkningsmynter som Bitcoin Core utsetter brukerne for risiko ved å avsløre IP-
adressen mens de foretar en transaksjon. Dandelion++ lar brukerne holde seg trygge ved 
ikke å lekke posisjonen sin.

Designet For Selvforvaring
Brukere i Korea som deres regjering mente å skylde skatt, fant lommebøkene sine tappet. 
EPIC-brukere opprettholder generelt foreldreretten til sine egne nøkler, som beskytter mot 
vilkårlig anfall.

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


Desentralisering

Fullstendige Noder

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

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


Bassengkonsentrasjon
Ved første øyekast er den >51% andelen hashrate som kommer fra Icemining.ca 
bekymret, men denne enkeltstatistikken forteller ikke hele historien:

● Polyfasisk proof-of-work (Feijoada Multi-Algo) krever at en angriper kommanderer 
51% av alle 3 algoritmer.

● 26% er gruvedrift utenfor et basseng, noe som gir ekstra sikkerhet i tilfelle et 
angrep.

For et nettverk som bare er 2 år gammelt, er det ekstraordinært å allerede ha 4 organisk 
opprettede bassenger drevet av etterspørsel i markedet. Vi tror at for å støtte vår visjon 
om milliarder av fulle noder, hvorav de fleste er gruvedrift, vil vi trenge titusenvis av 
bassenger for å unngå å bli for sentralisert. For dette formålet har vi investert betydelige 
FoU-ressurser siden 2019 på dette problemet for å fjerne underliggende flaskehalser som 
for tiden hindrer folk i å enkelt spinne opp sine egne bassenger.

Fremtidig Innsats For Desentralisering Av Bassengnivå

● Fortsett å oppmuntre gründere og gruvearbeidere i stor skala til å drive sine egne 
bassenger

● DIY FOSS pool programvare tilgjengelig på Github



● Tilknytning av PoW-bassenger med innsats og andre typer noder i det generelle 
Epicenter-økosystemet

Utvikler Vennlighet

API

API v3 for lommebokkommunikasjon (NYTT)

Forbedringer i API-brukervennlighet

Forbedring Av Dokumentasjon
E3 forbedrer vårt eksisterende dokumentasjonsbibliotek, noe som gjør det mulig for 
byggherrer å komme raskere på markedet.

Brukervennlighet

Transaksjoner Som Kan Annulleres
I motsetning til i offentlige viktige adressebaserte kryptovalutaer, er det umulig å miste 
mynter i Mimblewimble. Transaksjoner som sendes ved en feil, kan avbrytes hvis de ennå 
ikke er fullført.

Porter
I E2 var det nødvendig å åpne ruterporter for å sende en transaksjon. E3 integrerer Tor slik 
at dette ikke lenger er nødvendig.

Gruvedrift
Det er investert betydelige ressurser i å gjøre gruvedriften mer tilgjengelig og enklere. 
Spesifikke eksempler er Easy-Miner 2.0 fra Blacktygr og autokonfigurering av Epicmine.org



Alternativer For Transaksjon

Tor
Tor-integrasjon forenkler interaktive transaksjoner uten å måtte åpne ruterporter eller 
eksponere en https-adresse. Anonymitet forbedres som et resultat.

EpicPay.me
EpicPay.me gjør det mulig for asynkron ikke-interaktiv meldingshåndtering å løse for ikke-
interaktive transaksjoner, om enn på en sentralisert måte. Fremtidige versjoner av denne 
tjenesten vil ytterligere desentralisere og herde infrastrukturen.

Brukergrensesnitt

Konsoll- og filutdata
#18 Deling av utdata og opprydding av fil og konsoll

TUI: Terminal User Interface
#13 Terminal User Interface: Lister kan rulles
#14 Terminal User Interface: Innfør loggvisning
#15 Terminal User Interface: Generelle forbedringer av stabilitet og brukervennlighet



Økonomisk Sikkerhet

Konkurransedyktig Kostnadsstruktur
Bitcoin Core-økosystemet krevde $ 10 + milliarder i kapitalutgifter for å støtte den 
fortsatte sikkerheten til nettverket. Dette er helt unødvendig i EPIC, som kjører på 
allerede eksisterende maskinvare.

Åpne Forsyningskjede

AMD Inntekter: 
$15b

Nei RandomX
ProgPow

Apple Inntekter: 
$365b

Nei M1: RandomX & ProgPow

ARM Inntekter: $2b Nei RandomARM

Bitmain Inntekter: 
$2b

Yes Nei

Intel Inntekter: 
$79b

Yes RandomX

MicroBT Inntekter: 
$1b

Yes Nei

Nvidia Inntekter: 
$24b

Nei ProgPow



$82b $483b

Polyfasisk proof-of-work multi-algoritme gruvedrift 
unngår ASIC skatt
Bitcoin Core-brukere brukte $ 1 + milliarder på gruveavgifter i 2021.

Selvfinansiering Av Statskassen

Fleksibilitet
Kan utvides for å imøtekomme flere brukstilfeller. Fremtidige versjoner vil omfatte multi-
asset evne og flere algoritmer.

Flere aktiva
Fremtidige versjoner vil tillate at opprettelse av flere tokentyper, fungible eller ikke-
fungible, kan handles på EPIC-kjeden sammen med $EPIC, kjedens opprinnelige eiendel. 
Dette gjør at alternative eiendeler kan handles med full beskyttelse av Mimblewimble.

Denne tilnærmingen gir funksjonalitet som ligner på ERC20-tokens, uten overhead av 
smarte kontrakter, sammen med EPIC opprinnelige mynt. Ved å bruke Mimblewimble til å 
støtte tilpassede tokens, utvider vi ekte soppbarhet til tokenuniverset for første gang.

Utstedere kan gi åpenhet om det totale antallet aktiva i omløp, samtidig som de gir 
absolutt personvern for bestemte transaksjoner. Eiendeler kan byttes sikkert og 
soppsikkert på kjede, slik at prisoppdagelse og markedsklarering samtidig som hele settet 
med Mimblewimble-garantier for individuelle transaksjoner bevares.



Ved å legge til egendefinerte tokener kan Mimblewimbles kraft utnyttes til et spennende 
utvalg av nye brukstilfeller. Digitale nedlastinger, hyppige flygeblader, mobilminutter, 
parkeringsbøter er eksempler på brukstilfeller som kan være til nytte.

Algoritmer

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

ERC20-Style

Aktivatyper
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

Transaksjonsformater
I E3 er transaksjoner interaktive og krever tre trinn. Fremtidige versjoner av protokollen 
vil tillate totrinns- og 1-trinns transaksjoner, redusere koordineringskravene og utvide 
utvalget av aktuelle brukstilfeller.

I fremtiden søker vi å gi økt støtte til ansikt-til-ansikt transaksjoner:

● Lydtransaksjoner
● Bluetooth-transaksjoner
● QR-kodetransaksjoner

Transportlag
Ved å gjøre datatransport modulær i kodebasen, kan tredjeparts bidragsytere enkelt legge 
til nye kanaler, hjelpe eksperimentering og også rask respons på sensur.



Fremtidssikker

Flere Programmer
Integrasjon av TPU-spesifikke algoritmer gir muligheten til å gjøre bevis på arbeid nyttig 
og gjør EPIC til en maskinlæringsmotor.

Polyfasisk Arbeidsbevis
Kompromitterte algoritmer er lite bekymret fordi den modulære utformingen av EPIC 
tillater hot-swapping algoritmer på farten.

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

Sniktitt: ECK Kanarinettverk
ECK - Google Docs

Kvanteklar
Forskningsinnsatsen siden 2019 bekrefter at strukturerte gitteralgoritmer er kompatible.

Høy Sikkerhet

Automatisert Testing
E3 ga oss en mulighet til å investere i automatisert testinfrastruktur som vil forbedre vår 
evne til å presse fremtidige utgivelser raskere.

Kamptestet
Som en del av vår "ledende i stedet for blødningskant" tilnærming, føler vi oss veldig 
komfortable med å trekke inn disse endringene fra resten av Rust-Mimblewimble-
økosystemet, da de har vært funksjonelle i produksjon i andre nettverk i tilstrekkelig tid.

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


Modenhet
Importert kode har kjørt i produksjon i 12+ måneder uten hendelser i andre prosjekter.

Rust
Vi valgte Rust for sine minnesikkerhetsegenskaper, som begrenser omfanget av 
programmererfeil.

Teknisk gjeld

Forbedret sikkerhet og stabilitet
Feil  #6 7 8

Konfliktløsning
Feil  #20

Optimering
#11 Bedre PMMR-håndtering og Chain DB-indeks for utdata

Optimaliser justering av vanskelighetsgrad

Motparter: MPSC-kanal og innledende håndtrykkmeldinger
Feil  #10

Kommunikasjon med serverlommebok
Feil #22

Forbedring av stabilitet
Feil  #12

Synkronisering
Feil  #21

Windows-kompatibilitet
Feil  #23



Vedlikehold
#5 Hardfork (HF2) introduserer CuckarooM29 PoW-endringene

#6 Nytt hode versjon 7

#7 Bedre bryter for hodeversjon

#9 Integrer grin 3.0.0-kodebase

Uforanderlighet
Kommentarer fra fellesskapsmedlem Izlo:

I krypto er det mange veldig viktige ideologier. Ord som frihet, frihet, personvern, 
desentralisert, tillitsløs, uforanderlighet og mange flere brukes ofte i whitepapers for å 
dokumentere grunnleggende tro som deles av et samfunn. Etter hvert som tiden går, blir 
disse grunnleggende prinsippene testet og motstandskraft kan vurderes.  En mynt som 
starter som Proof of Work som kan utvinnes av allestedsnærværende og desentraliserte 
CPU- og GPU-komponenter, blir til sentralisert hoarding av ASIC-er. Desentralisert bevis på 
arbeid gir vei til sentralisert bevis på innsats. Det er åpenbare avveininger. Gratulerer med 
sikringen av nettverket. Men til hvilken pris? Selve grunnlaget for en tro på desentralisering 
er utsolgt til bedriftens interesser i stedet for å gagne lekfolket som var intensjonen i de 
fleste whitepapers. Jada, mynten kan fortsatt være relativt desentralisert sammenlignet 
med fiat, men en søyle av grunnleggende verdi er kompromittert, og det er bedre 
alternativer støttet av samfunn som fortsatt bryr seg. Hvilken vil være mer motstandsdyktig 
i det lange løp? Mynten som er tro mot felles samfunnsverdier eller mynten som selger ut 
til bedriftsindustrien? Svaret er klart. Det som gjør krypto meningsfylt i utgangspunktet, og 
det er menneskene som deltar i samfunnene våre. Så hva har alt dette å gjøre med 
uforanderlighet?

Vel, eksemplet gitt for desentralisering er relevant for uforanderlighet. Eksemplet fanger 
opp hvordan avviket fra samfunnets kjerneverdier er det samme som å kompromittere 
uforanderlighet.  Det kommer til kjernen i spørsmålet som stilles så krigersk: "Er 
kodeloven?" På enkleste vilkår, JA, bortsett fra når det ikke er det. Samfunnets kjerneverdier 
som dokumentert i whitepapers er langt nærmere det som skal tolkes som lov. EPIC Value 
Overflow Incident demonstrerer vår forpliktelse til grunnleggende prinsipper når det er en 
konflikt.



Nøytralitet

Fellesskap Styrt
Når vi står overfor utfordringer, for eksempel om vi skal omfordele gruveprosenter, eller 
hvordan vi kan sosialisere tapet fra Value Overflow-hendelsen, blir vi sterkere.

DAO-Finansiert
Alle utviklergebyrer påløper Epicenter DAO Treasury og er ikke et profittsenter for noen.

Nivå Spillefelt
Alle involverte har hatt samme mulighet til å skaffe seg mynter, enten gjennom gruvedrift 
eller kjøp på det åpne markedet.

Ingen Premin
EPIC messe lansert på September 2, 2019 med en genesis forsyning av null.

Åpenhet
EPIC er 100% GPL V3 lisensiert.

Alle kan sende inn en pull-forespørsel gjennom github.

Tillatelsesløshet
EPIC er en protokoll uten tillatelse. Hvem som helst kan kjøre en full node og/eller min.

Bassenger

Amerika

Canada, Montreal Icemining
USA Epicmine



EMEA
Germany 51pool Icemining
EU - Russia/North Icemining
EU Epicmine FastEpic
Turkey Icemining

Icemining
Icemining

Asia og 
Stillehavet
Kina
Hong Kong 
Singapore Icemining

Kompatibilitet med forskrifter

COMPETES-loven
Den foreslåtte loven skriver: "Innovasjoner i finansielle tjenester har forvandlet og utvidet 
metoder for grenseoverskridende transaksjoner som ikke kunne ha vært forestilt for 20 år 
siden da FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) fikk sin spesielle 
tiltaksmyndighet." Loven erkjenner at digitale eiendeler brukes til legitime formål, men sier 
at det "også er en velsignelse for dårlige skuespillere som sanksjoner evaders, svindlere, 
hvitvaskere og de som begår ransomware-angrep."

Nettverk som er avhengige av sentralisert infrastruktur, vil i økende grad ikke kunne 
betjene brukere. EPIC kan dra nytte av denne trenden.

Howey Test
I juni 2018 avklarte den tidligere lederen av SEC, Jay Clayton, at bitcoin ikke er en sikkerhet: 
"Cryptocurrencies: Dette er erstatninger for suverene valutaer, erstatt dollaren, euroen, 
yen med bitcoin. Den typen valuta er ikke et verdipapir, sier Clayton.

EPIC er eksplisitt designet for Howey Test-kompatibilitet, og scorer bokstavelig talt utenfor 
listene i henhold til Crypto Rating Councils retningslinjer.

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


Definisjon av infrastrukturregning/megler
I henhold til foreslått lovgivning kan folk som bruker visse typer blokkjeder, bli pålagt å 
skaffe lisensiering under meglerdefinisjonen. EPIC-brukere er immune mot dette.

STABLE-loven
Gjelder ikke, da EPIC ikke er en stabilcoin og er desentralisert.

Motstandsdyktighet
Polyfasisk arbeidsbevis justerer vanskelighetsgrad annenhver time på individuell basis, per 
algoritme, noe som gjør at nettverket enkelt kan håndtere +1000% og -90% 
hashrateendringer. Vi vil fortsette å øke heterogeniteten til nettverket vårt over tid og øke 
stabiliteten.

Mening

Basert på analysen fremsatt her, og av grunnene som følger, etter min profesjonelle 
mening, er ikke EPIC CASH ("EPIC) et verdipapir som definert under United States 
Securities Act av 1933 ("loven"), og det gjør heller ikke det. den oppfyller kriteriene for å 
danne en "investeringskontrakt" under analysen av SEC v. Howey, 328 US 29311946) 
(heretter kalt "Howey"), eller dens avkom.

Bakgrunn

EPIC blockchain er for øyeblikket i Testnet med null premine rettferdig lansering genesis 
main net block planlagt til og rundt 13. juli 2019. EPIC er grasrot personvernkjede.

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


Skalerbarhet

Krav til lagring

Gjennomstrømming

Blokkstørrelse MB Blokktid sekunder Tx/Blokk Tx/Dag Blokker/dag Tx/s Daddel

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 Gjennomstrømming: 6.4k tx/s - i juni 2028 vil EPIC Blockchain Protocol kunne 
behandle 500+ millioner transaksjoner per dag, noe som tilsvarer Visas nåværende 
aktivitetsnivå. I denne skalaen vil avgiftene forbli kostnadseffektive, siden blokksubsidiet er 
nok og det er god kapasitet. Vår estimering er at de fleste transaksjoner i hovedsak vil være 
gratis (nominelle antispamkostnader) og at høyt prioriterte betalinger som må komme raskt 
gjennom, kan se penger per.

Mangel
Ved å eschewing sentraliserte børser, har vi unngått problemet med brøkdels reserve 
dobbeltutgifter. Det er bare 14 millioner EPIC, mens det sanne antallet effektive BTC 
allerede er godt over 21 millioner. Vi vil gjøre alt vi kan for å bevare forsyningsintegriteten til 
Satoshis opprinnelige design.

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


Hastighet

Raskere hodesynkronisering

Bærekraft

Karbon negativ

Økonomisk uavhengig og selvfinansiering

Null e-avfallsfotavtrykk
EPIC utvinnes på råvaremaskinvare som allerede eksisterer, etter å ha blitt kjøpt for et 
annet primært formål som regneark (CPU) eller spill (GPU). BTC genererer millioner av 
enheter av engangs enfunksjons ASIC-maskinvare som kommer inn på planetens 
deponier og forverrer forurensning.



Klarer Minimering

Alpha-Lekkasje
Hvalvarsler - store innehavere av BTC vet at når de sender en transaksjon, vil bevegelsene 
deres bli sporet. Denne "alfalekkasjen" er en barriere for bygging av optimal 
porteføljestrategi og løses fullstendig ved konfidensialitet på underlaget, som i EPIC, som 
ikke har hvalvarsler og ingen rik liste.

Lokal Validering
BTC-brukere velger vanligvis å outsource nodeoperasjon til en tredjepart, noe som er 
fornuftig gitt at en full node krever 380 GB diskplass. EPIC kjører derimot lokalt i 2,2 GB 
plass, noe som gjør det mer tilgjengelig for folk å kjøre noder.  Når du kobler til en ekstern 
node, er det mulighet for kompromittert informasjon - i hovedsak må brukeren stole på at 
noden trofast representerer nettverkets nåværende tilstand. EPIC-brukere validerer alle 
transaksjoner lokalt og trenger ikke å stole på en tredjepart.

Filtrering På Utvalgsnivå
Avsendere av BTC må stole på at selskaper som Chainalysis ikke bestemmer seg for å 
utpeke adressen sin som svartelistet, fordi da vil gruvebassengene hvis forretningsmodell 
er å sensurere og filtrere transaksjoner ikke inkludere transaksjonen i en blokk. EPIC har 
ikke dette problemet fordi gruvearbeidere ikke kan se adressedetaljer for transaksjoner.

Tainted Mynter
Mottakere av BTC, de som godtar betaling i den, må stole på kunden sin, fordi muligheten 
for skjeve mynter alltid er der. EPIC gjør unna med denne tilliten, fordi skjeve mynter er 
umulige. Mottakere må være på vakt ikke bare om kjente skjeve mynter, men også 
potensielt fremtidige skjeve mynter. Da BitMEX ble siktet av Justisdepartementet, ble alle 
midler som kom derfra over natten gjort mistenkte. Coinbase stengte ikke bare russiske 
kontoer, det stengte ned "kontoer som potensielt er knyttet til russisk aktivitet". EPIC-
brukere trenger ikke å bry seg om disse politiske forskjellene.

Brukere av BTC må stole på de som de deler sin offentlige nøkkeladresse med, på grunn av 
problemet med "skjemt støv" angrep der en liten mengde skjemt mynt er utplassert for å 
forurense et mål og forsinke bevegelsen.

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


Tillitsløs Installasjon
I motsetning til tidligere tilnærminger som Zcash og Piratechain som krever et pålitelig 
oppsett, krever EPIC-oppsett ingen tillit.

Ubiquity
Gruvedrift i 112 land

Bruk
Explorer.epicmine.org:
Høyde på blokkjede 1 341 156

Gjennomsnittlig blokktid 61,5 s

Transaksjoner 118 799

Estimert gebyr 0.0063 EPIC

Nytte

Butikk av verdi
Siden starten har EPIC fulgt den kjente flyruten som oppleves av inspirasjonen, Bitcoin 
Core. En BTC investert i EPIC i mars 2020 er for tiden verdt 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Utvekslingsmedium

Kostnad $2 - $81 <$.01

Hastighet 10 minutter 1 minutt

Sopp Nei Ja

L1 Gjennomstrømming  2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Støtte For Gruveprogramvare
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Trading
EPIC tilbyr handelsmenn arbitrasjemuligheter på to Dex-nettverk: Stellar og ViteX

Bitmart
Mars 2022 fullfører Bitmart integrasjonen og vil begynne å tilby 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 utvikling
Gebyrfri, 
personvernbevarende
Ikke-depot atombytte
Nedlastbar desktop dex

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

Direkte, ikke-depot, P2P kjedekjede atombytte



Lommebok

Desktop GUI

Tilgjengelig for Linux, Mac og Windows



Nye funksjoner
● Koble til lokale og eksterne noder
● Du trenger ikke å åpne 

ruterporter
● Kan sende transaksjoner over Tor

Mobil



Versjonslogg
E3 Mar-2022
E2 2020
E1 Sep-2019




