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Idag introducerar Epicenter Labs E3, den tredje iterationen av EPIC Blockchain Protocol. 
Utgåvan innehåller viktiga funktionsförbättringar som gör det möjligt för dApp-byggare att 
förnya som aldrig förr.

Abstrakt
En renodlad peer-to-peer-version av elektroniska kontanter gör att onlinebetalningar kan 
skickas direkt från en part till en annan utan att gå via en finansiell institution. Efter Bitcoin 
Standards penningpolitik på 21 miljoner mynt tillsammans med den längsta kedjeregeln 
och Proof-Of-Work, förbättrar EPIC den ursprungliga designen och löser nyckelproblem 
som för närvarande håller tillbaka massantagandet. Grundlagrets konfidentialitet skyddar 



användare från repressalier, förhindrar att mynt blir fläckigt och ger motstånd mot censur, 
centralisering, konfiskering och övervakning. Vi skapade ett praktiskt decentraliserat 
betalningssystem som är tillförlitligt, tillståndslöst, oföränderligt och maximalt kompatibelt 
med befintliga och framtida regler.

Designmål

Förbli trogen Bitcoins DNA
Att bevara våra värderingar

● Censurmotstånd
● Centraliseringsmotstånd
● Konfiskeringsmotstånd
● Trovärdig grund för 

neutralitet
● Tillståndslöshet
● Regelverkskompatibilitet
● Övervakningsmotstånd
● Minimering av tillit

Tillgänglighet
● EPIC fulla noder lever i 100+ länder.
● Nödvändig programvara (Github | App Store | Play Store) är tillgänglig över 

hela världen.
● Transaktioner kan skickas över I2P & Tor.
● Mager, lätt, snabb arkitektur väl lämpad för mobila och energisnåla 

enheter.
●Anonymitet & Sekretess

Alla transaktioner i EPIC är helt konfidentiella, med förblindade belopp och adresser. 
Tidigare tillvägagångssätt som CryptoNote i Monero lämnar spår i blockkedjan som gör 
enskilda transaktioner sårbara för senare avanonymisering. EPIC-transaktioner erbjuder 
framtidssäkrad integritet, idag och imorgon.

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


Sekretess
I BTC är nyckeldetaljer om alla transaktioner tillgängliga för öppen inspektion på 
blockkedjan. Plats, adress och belopp är alla okrypterade och synliga för alla och 
alla, för alltid. EPIC avslöjar varken adress eller mängd eller geografisk plats för 
parterna i en transaktion.

Offentlig revision och individuell anonymitet
∞ På den offentliga huvudboken är det möjligt att se att transaktioner har skett tack 

vare närvaron av deras kryptografiska rest – kärnan – i varje block.

∞ Det är dock endast avsändaren och mottagaren som kan få reda på några 
detaljer om transaktionen utöver det faktum att den inträffade.

∞ Betalningsbevis erbjuder möjligheten att möjliggöra granskning av 
transaktioner från tredje part.

∞ För användare som föredrar obegränsad övervakning av sina individuella 
transaktioner, kommer det att finnas möjlighet att använda "inpackade EPIC"-
tokens som EONE på Wanchain eller EPIC på Vite / Stellar / Binance Smart Chain 
från tredjepartsoperatörer.

CoinJoin
Ungefär som med ägg, som en gång 
förvrängda inte kan rekonstrueras 
individuellt, aggregeras alla EPIC-
transaktioner automatiskt efter varje 
block.

Cut-Through
Cut-Through-aggregering eliminerar onödiga mellanliggande dataelement, vilket endast 
återspeglar den slutliga tillståndsändringen. Om Alice skickar till Bob som skickar till Carol, 
registrerar blockkedjan nettoförändringen i tillstånd: Alice->Carol, och Bobs uppgifter 
behöver inte lagras. Detta sparar inte bara utrymme utan förbättrar också integriteten.



Dandelion++

Dandelion++ är en lätt och okomplicerad 
nätverkslagerlösning med formellt garanterad 
anonymitet. En transaktion med ursprung i 
Ontario (stamfas) kan äntligen landa (flufffas) i 
Canberra. Dandelion++ förhindrar användare 
från att uppleva fysiska Bitcoin-attacker.

I2P
I2P är en alternativ kanal för regioner där Tor är otillgängligt. Sedan E2 har EPIC-
transaktioner varit tillgängliga via I2P.

Pedersen Åtaganden
Pedersen-åtaganden är en typ av kryptografisk primitiv som tillåter en användare att 
förbinda sig till ett valt värde (eller valt uttalande) samtidigt som det hålls dolt för andra, 
med möjligheten att avslöja det engagerade värdet senare.



För mer detaljerade förklaringar av Pedersen-åtagandet, se här.

Schnorr Signaturer
Som i Taproot tillhandahåller Schnorr-signaturer nyckelaggregation, vilket driver 
effektiviteten i beräkningsprocesser. Till skillnad från Bitcoin Core tillämpas Schnorr på 
alla transaktioner som standard, inte bara en delmängd.

Det kryptografiska Schnorr-schemat för digitala signaturer designades av Claus-Peter 
Schnorr och ersätter en interaktion med användningen av en kryptografisk hashfunktion. 
Detta möjliggör komplexa transaktioner och ökar användarnas integritet avsevärt.

Tor
Tor-nätverket är ett säkert, krypterat protokoll som 
kan säkerställa sekretess för data och 
kommunikation på webben. Förkortning för Onion 
Routing-projektet använder systemet en serie 
skiktade noder för att dölja IP-adresser, onlinedata 
och webbhistorik.

E3 ger möjligheten att utföra transaktioner över Tor direkt från CLI-plånboken, vilket 
förbättrar övervakningsmotståndet.

zkPoK
Det avgörande med Zero-Knowledge Proof of Knowledge innebär att båda parter kan 
verifiera sanningshalten i en information samtidigt som de förblir okunniga om innehållet i 
den bevisade informationen.

Grundprincipen förklaras enkelt: om Alice har hemlig information, som kombinationen för 
att öppna ett kassaskåp, och Bob ska verifiera att hon har denna information utan att han 
själv får informationen, då kommer Alice att öppna kassaskåpet utan att låta Bob se 
kombinationen och stäng den sedan igen.



Granskbarhet

Betalningsbevis
Betalningsbevis gör det möjligt för betalare att kräva att betalningsmottagare bevisar 
mottagandet av pengar som en del av transaktionsprocessen. Betalare kan sedan 
använda dessa "bevis" för att lösa betalningstvister och bevisa att de skickat pengar till 
rätt betalningsmottagare.

Censurmotstånd
True Nakamoto Distributed Consensus: 100 % bevis på arbete, inga speciella noder, 
längsta kedjeregel

Kan skicka transaktioner offline från kall plånbok till kall plånbok via filöverföringsmetod.

Vad är censurmotstånd?
1. Själva nätverket kan inte stängas av
2. Enskild användares aktivitet på nätverket kan inte stängas av

Hur EPIC försvarar användare mot censur - en jämförelse med Bitcoin Core

Vårdnad



EPIC-användare förvarar i allmänhet sina 
egna mynt lokalt

Juridiska förvecklingar

Inga permanenta spår finns kvar i blockkedjan 
förutom kryptografiska rester som inte avslöjar 
någon information om transaktionerna eller 
parterna till dem.

Detta är helt onödigt i EPIC, eftersom alla 
mynt är utbytbara och utbytbara.

Nätverk

Transaktioner kan signeras offline

EPIC-användare kan inte begränsas baserat 
på deras plats eftersom de kan skicka 
transaktioner över Tor & I2P och

Repressalier utanför kedjan

Slå samman

Förvaringsinstitut: BTC-användare väljer 
övervägande att tillåta tredje part att förvara 
sina tillgångar. Skulle något hända 
vårdnadshavaren kan tillgångarna 
äventyras.

Ex Post Facto -: Retroaktivt tillämpade 
ändrade lagar använder blockkedjedata för 
att kriminalisera tidigare laglig verksamhet. 
Åtgärder som vidtas i dag kan komma 
tillbaka och spöka decennier senare.

UTXO-processer -: Individuella adresser kan 
namnges i rättsliga åtgärder, vilket ger 
upphov till en Wyoming-baserad industri att 
försöka skydda sig mot detta med en 
"sköljningsperiod".

Internetåtkomst Tillgång till en 
Internetanslutning krävs för att 
underteckna en transaktion

Bitcoin Core-trafik kan blockeras och 
geofenceras.

Bankkontobeslag -: Kanadensare som 
donerade till lastbilschaufförer med BTC 
förlorade tillgången till sina bankkonton.

EPIC skyddar användare från detta, 
eftersom transaktionsadresser och belopp 
är osynliga för externa parter.



Detta är omöjligt i EPIC

Tainted Coins

Sanktioner
OFAC SDN-listan innehåller specifika adresser. 
Alla som gör transaktioner med dessa 
adresser utsätts för exponering.

EPIC har inga adresser. Alla transaktioner är 
direkt plånbok-plånbok.

Mixerplånböcker
Binance blockerar transaktioner till 
mixerplånböcker som Samourai och Wasabi. 
Användare från TradeOgre upptäcker att 
deras BTC-insättningar avvisas när de gör 
insättningar till centraliserade börser som 
Bitbuy.

Alla EPIC-mynt är fungibla, vilket eliminerar 
fenomenet med smutsiga mynt vid dess källa.

Centraliseringsmotstånd

Meta-DAO Styrningsstruktur
DAO-styrning är klart bättre än företagsstyrning för blockchain-baserade nätverk. DAOs 
själva kan bli kontroversiella punkter i politiken, särskilt när det gäller pengar, (eller till och 
med attackvektorer), vilket är anledningen till att vi har utformat ECR som en Meta-DAO 
eller "DAO of DAOs".

BTC gruvpooler kan filtrera transaktioner 
baserat på adress.

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


Hundratals bidragsgivare * hundratals chattgrupper = en fördelad kraft. Gräsrotsinitiativ 
uppstår organiskt, vilket resulterar i en adaptiv cellstruktur.

Minimal formell hierarki
Centraliseringsmotstånd är mer än bara ett slagord, det är ett sätt att leva.

Inget företag
Blockchain-startups med dussintals eller hundratals tjänstemän sköter naturligtvis först 
sina egna intressen, vilket leder till potentiella missförhållanden med andra intressenter. 
EPIC, som ett rent protokoll, sätter alla på lika villkor.

Ingen premin
När insiders och tidiga valar dominerar ett nätverk, kan det leda till förvaltningsproblem, 
vilket bevittnas i Ethereums hårdgaffel.



Konfiskeringsmotstånd

Adresslös design
Donatorer i Kanada upptäckte nyligen att att skicka övervakningsmynt till ett värde av 50 
USD på kedja kan leda till konsekvenser utanför kedjan, som att få bankkonton och till och 
med fysiska tillgångar beslagtagna.

Konfidentiella transaktioner
Nyfikna grannar och tyranniska regimer kan inte övervaka plånboksbalanser för aktivitet. 
EPIC gör kryptovaluta säker att använda för alla.

Dandelion++
Övervakningsmynt som Bitcoin Core utsätter sina användare för risker genom att avslöja 
IP-adressen när de gör en transaktion. Dandelion++ låter användare vara säkra genom att 
inte läcka sin plats.

Designad för självvård
Användare i Korea som deras regering trodde var skyldig skatt upptäckte att deras 
plånböcker var tömda. EPIC-användare har i allmänhet vårdnaden om sina egna nycklar, 
vilket skyddar mot godtyckliga beslag.

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


Decentralisering

Fulla noder

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

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


Pool koncentration
Vid första anblicken är andelen >51 % hashrate som kommer från Icemining.ca 
oroande, men denna enstaka statistik berättar inte hela historien:

● Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) kräver att en angripare styr 51 % av 
alla tre algoritmerna.

● 26 % gruvdrift utanför en pool, vilket ger ytterligare säkerhet vid en attack.

För ett nätverk som bara är två år gammalt är det extraordinärt att redan ha fyra organiskt 
skapade pooler som drivs av efterfrågan på marknaden. Vi tror att för att stödja vår vision 
om miljarder fulla noder, av vilka de flesta är gruvdrift, kommer vi att behöva tiotusentals 
pooler för att undvika att bli för centraliserade. För detta ändamål har vi investerat 
avsevärda FoU-resurser sedan 2019 i denna fråga för att ta bort underliggande flaskhalsar 
som för närvarande hindrar människor från att enkelt skapa sina egna pooler.

Framtida insatser för decentralisering på poolnivå
● Fortsätta att uppmuntra entreprenörer och storskaliga gruvarbetare att driva sina 

egna pooler

● DIY FOSS poolprogramvara tillgänglig på Github



● Koppling av PoW-pooler med staking och andra typer av noder i det 
övergripande Epicenter-ekosystemet

Utvecklarvänlighet

API

API v3 för Wallet-kommunikation (NYTT)

Förbättringar av API-användbarhet

Dokumentationsförbättring
E3 förbättrar vårt befintliga dokumentationsbibliotek, vilket gör det möjligt för byggare att 
komma ut på marknaden snabbare.

Enkel användning

Avbrytbara transaktioner
Till skillnad från adressbaserade kryptovalutor med offentlig nyckel är det omöjligt att 
förlora mynt i Mimblewimble. Transaktioner som skickas av misstag kan annulleras om de 
inte är slutförda ännu.

Hamnar
I E2 var det nödvändigt att öppna routerportar för att skicka en transaktion. E3 integrerar 
Tor så att detta inte längre är nödvändigt.

Brytning
Stora resurser har lagts på att göra gruvdrift mer tillgänglig och enklare. Specifika exempel 
är Easy-Miner 2.0 av Blacktygr och autokonfiguration av Epicmine.org



Transaktionsalternativ

Tor
Tor-integrering underlättar interaktiva transaktioner utan att behöva öppna routerportar 
eller exponera en https-adress. Anonymiteten förbättras som ett resultat.

EpicPay.me
EpicPay.me tillåter asynkron icke-interaktiv meddelandehantering för att lösa icke-
interaktiva transaktioner, om än på ett centraliserat sätt. Framtida versioner av denna 
tjänst kommer att ytterligare decentralisera och förstärka infrastrukturen.

Användargränssnitt

Konsol & filutdata
#18 Uppdelning av fil- och konsolutdata och rensning

TUI: Terminalanvändargränssnitt
#13 Terminalanvändargränssnitt: Listor kan rullas
#14 Terminalanvändargränssnitt: Introducera loggvy
#15 Terminalanvändargränssnitt: Allmänna förbättringar av stabilitet och användbarhet



Ekonomisk säkerhet

Konkurrenskraftig kostnadsstruktur
Bitcoin Core-ekosystemet krävde 10+ miljarder dollar i kapitalutgifter för att stödja 
nätverkets fortsatta säkerhet. Detta är helt onödigt i EPIC, som körs på redan 
existerande råvaruhårdvara.

Öppna försörjningskedjan

AMD Intäkter: 
$15b

Nej RandomX
ProgPow

Apple Intäkter: 
$365b

Nej M1: RandomX & ProgPow

ARM 
Intäkter: $2b

Nej RandomARM

Bitmain 
Intäkter: $2b

Ja Nej

Intel Intäkter: 
$79b

Ja RandomX

MicroBT 
Intäkter: $1b

Ja Nej

Nvidia 
Intäkter: $24b

Nej ProgPow



$82b $483b

Polyphasic Proof-of-Work Multi-Algorithm Mining 
undviker ASIC-skatt
Bitcoin Core-användare spenderade 1 miljard dollar på gruvavgifter 2021.

Självfinansierande Treasury

Flexibilitet
Kan utökas för att rymma ytterligare användningsfall. Framtida versioner kommer att 
inkludera kapacitet för flera tillgångar och ytterligare algoritmer.

Flera tillgångar
Framtida versioner kommer att tillåta skapandet av flera tokentyper, fungibla eller icke-
fungibla, som kan handlas på EPIC-kedjan tillsammans med $EPIC, kedjans ursprungliga 
tillgång. Detta gör att alternativa tillgångar kan handlas med Mimblewimbles fulla skydd.

Det här tillvägagångssättet ger funktionalitet som liknar ERC20-tokens, utan omkostnader 
för smarta kontrakt, tillsammans med EPIC ursprungliga mynt. Genom att använda 
Mimblewimble för att stödja anpassade tokens utökar vi sann fungibilitet till 
tokenuniversumet för första gången.

Emittenter kan tillhandahålla transparens om det totala antalet tillgångar i omlopp 
samtidigt som de ger absolut integritet för särskilda transaktioner. Tillgångar kan bytas ut 
säkert och smidigt i kedjan, vilket möjliggör prisupptäckt och marknadsgodkännande 
samtidigt som hela uppsättningen av Mimblewimble-garantier för enskilda transaktioner 
bevaras.



Genom att lägga till anpassade tokens kan kraften i Mimblewimble utnyttjas i en 
spännande rad nya användningsfall. Digitala nedladdningar, frekventa mil, mobilminuter, 
parkeringsbiljetter är exempel på användningsfall som kan gynnas.

Algoritmer

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

ERC20-Style
Tillgångstyper
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

Transaktionsformat
I E3 är transaktioner interaktiva och kräver 3 steg. Framtida versioner av protokollet 
kommer att möjliggöra 2-stegs- och 1-stegstransaktioner, vilket minskar 
samordningskraven och breddar utbudet av tillämpliga användningsfall.

I framtiden strävar vi efter att ge ökat stöd för transaktioner ansikte mot ansikte:

● Ljudtransaktioner
● Bluetooth-transaktioner
● QR-kodtransaktioner

Transportlager
Genom att göra datatransport modulär i kodbasen kan tredjepartsbidragsgivare enkelt 
lägga till nya kanaler, vilket underlättar experiment och även snabb respons på censur.



Framtidssäkrande

Ytterligare applikationer
Integration av TPU-specifika algoritmer ger möjligheten att göra bevis på arbete 
användbart och förvandlar EPIC till en maskininlärningsmotor.

Flerfasiskt bevis på arbete
Komprometterade algoritmer är av liten oro eftersom den modulära designen av EPIC 
tillåter hot-swapping-algoritmer i farten.

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

Smygtitt: ECK Canary Network
ECK - Google Docs

Quantum Redo
Forskningsinsatser som genomförts sedan 2019 bekräftar att strukturerade gitteralgoritmer 
är kompatibla.

Hög Säkerhet

Automatiserad Testning
E3 gav oss en möjlighet att investera i automatiserad testinfrastruktur som kommer att 
förbättra vår förmåga att driva framtida releaser snabbare.

Stridstestad
Som en del av vårt tillvägagångssätt "ledande istället för blödande kant" känner vi oss 
väldigt bekväma med att dra in dessa förändringar från resten av Rust-Mimblewimbles 
ekosystem, eftersom de har varit funktionella i produktionen i andra nätverk under 
tillräckligt lång tid.

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


Mognad
Importerad kod har körts i produktion i 12+ månader utan incidenter i andra projekt.

Rost
Vi valde Rust för dess minnessäkerhetsegenskaper, vilket begränsar utrymmet för 
programmeringsfel.

Teknisk skuld

Förbättrad säkerhet och stabilitet
Bugg  #6 7 8

Konfliktlösning
Bugg  #20

Optimering
#11 Bättre output PMMR-hantering och Chain DB-index

Optimera svårighetsjustering

Peers: MPSC Channel och Initial Handshake Messages
Bugg  #10

Server-plånbok kommunikation
Bugg #22

Stabilitetsförbättring
Bugg  #12

Synkronisering
Bugg  #21

Windows-kompatibilitet
Bugg  #23



Underhåll
#5 Hardfork (HF2) introducerar CuckarooM29 PoW förändringar

#6 Ny Header Version 7

#7 Bättre Header Version Switch

#9 Integrera grin 3.0.0 kodbas

Oföränderlighet
Kommentar av communitymedlemmen Izlo:

Inom krypto finns det många riktigt viktiga ideologier. Ord som frihet, frihet, integritet, 
decentraliserad, tillitslös, oföränderlighet och många fler används ofta i whitepapers för att 
dokumentera grundläggande övertygelser som delas av en gemenskap. Allt eftersom tiden 
går testas dessa grundläggande principer och motståndskraften kan bedömas. Ett mynt 
som börjar som Proof of Work som kan utvinnas av allestädes närvarande och 
decentraliserade CPU- och GPU-komponenter övergår till centraliserad hamstring av 
ASIC:er. Decentraliserat bevis på arbete ger vika för centraliserat bevis på insats. Det finns 
uppenbara avvägningar. Grattis till att du har säkrat nätverket. Men till vilken kostnad? 
Själva grunden för en tro på decentralisering säljs ut till företagsintressen snarare än att 
gynna lekmän som var avsikten i de flesta whitepapers. Visst, myntet kan fortfarande vara 
relativt decentraliserat jämfört med fiat, men en pelare av grundläggande värde äventyras 
och det finns bättre alternativ som stöds av samhällen som fortfarande bryr sig. Vilket 
kommer att vara mer motståndskraftigt i längden? Myntet som håller fast vid gemensamma 
värderingar eller myntet som säljs till företagsindustrin? Svaret är tydligt. Det som gör 
krypto meningsfullt i första hand och det är människorna som deltar i våra samhällen. Så 
vad har allt detta med oföränderlighet att göra?

Jo, exemplet för decentralisering är relevant för oföränderlighet. Exemplet fångar hur 
avvikelsen från gemenskapens kärnvärden är detsamma som att kompromissa med 
oföränderlighet. Det kommer till kärnpunkten i frågan som ställs så krigiskt, "Är koden lag?" 
I enklaste termer, JA, förutom när det inte är det. Gemenskapens kärnvärden som 
dokumenterats i whitepapers ligger mycket närmare vad som bör tolkas som lag. EPIC 
Value Overflow Incident visar vårt engagemang för grundläggande principer när det finns 
en konflikt.



Neutralitet

Samhällsstyrd
När vi står inför utmaningar, som om vi ska omfördela gruvprocentandelar eller hur vi ska 
socialisera förlusten från Value Overflow Incidenten, blir vi starkare.

DAO-finansierat
Alla utvecklaravgifter tillfaller Epicenter DAO Treasury och är inte en profitcenter för någon.

Lika villkor
Alla inblandade har haft samma möjlighet att skaffa mynt, antingen genom gruvdrift eller 
köp på den öppna marknaden.

Ingen premin
EPIC-mässan lanserades den 2 september 2019 med ett ursprungstillskott på noll.

Öppenhet
EPIC är 100 % GPL V3-licensierad.

Vem som helst kan skicka en pull-förfrågan via github.

Tillståndslöshet
EPIC är ett tillåtslöst protokoll. Vem som helst kan köra en hel nod och/eller min.

Pooler

Amerika

Kanada, Montreal Icemining 
USA Epicmine



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

Icemining
Icemining

China
Hong Kong 
Singapore Icemining

Föreskriftskompatibilitet

KONKURRAR Act
Den föreslagna lagen skriver: "Innovationer inom finansiella tjänster har förändrat och 
utökat metoder för gränsöverskridande transaktioner som inte kunde ha föreställts för 20 
år sedan när FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) fick sin behörighet för 
särskilda åtgärder." Lagen erkänner att digitala tillgångar används för legitima syften, men 
säger att det är "även en välsignelse för dåliga aktörer som sanktionsfuskare, bedragare, 
penningtvättare och de som begår ransomware-attacker."

Nätverk som är beroende av centraliserad infrastruktur kommer i allt högre grad att vara 
oförmögna att betjäna användare. EPIC kommer att dra nytta av denna trend.

Howey Test
I juni 2018 klargjorde den tidigare ordföranden för SEC, Jay Clayton, att bitcoin inte är ett 
värdepapper: "Kryptovalutor: Dessa är ersättningar för suveräna valutor, ersätt dollarn, 
euron, yenen med bitcoin. Den typen av valuta är inte en säkerhet", sa Clayton.

EPIC är uttryckligen designad för Howey Test-kompatibilitet, och poängsätter bokstavligen 
från listorna enligt Crypto Rating Councils riktlinjer.

Asien och Stillahavsområdet

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


Infrastrukturräkning / Mäklare Definition
Enligt föreslagen lagstiftning kan personer som använder vissa typer av blockkedjor behöva 
erhålla licens enligt mäklardefinitionen. EPIC-användare är immuna mot detta.

STABIL Act
Gäller inte, då EPIC inte är ett stablecoin och är decentraliserat.

Elasticitet
Polyphasic Proof-of-Work justerar svårighetsgraden varannan timme på individuell basis, 
per algoritm, vilket gör att nätverket kan hantera +1000% och -90% hashrateförändringar 
med lätthet. Vi kommer att fortsätta att öka heterogeniteten i vårt nätverk över tiden och 
öka dess stabilitet.

Åsikt
Baserat på analysen häri, och av de skäl som följer, enligt min professionella åsikt, är EPIC 
CASH ("EPIC) inte ett värdepapper enligt definitionen i United States Securities Act från 
1933 ("lagen"), och inte heller det uppfyller kriterierna för att bilda ett "investeringskontrakt" 
enligt analysen av SEC v. Howey, 328 US 29311946) (nedan kallat "Howey"), eller dess 
avkomma.

Bakgrund
EPIC blockchain är för närvarande i Testnet med noll premine fair launch genesis main net 
block planerat till och omkring den 13 juli 2019. EPIC är gräsrotskedjan för privatliv.

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


Skalbarhet

Förvaringskrav

Genomströmning

Blockstorlek MB Blockeringstid 
sekunder

Tx/Blockera Tx/Dag Block/Dag Tx/s Datum

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Apr-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Augusti-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Nov-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Juni-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Augusti-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Juni-28

Genomströmning 2028: 6,4k tx/s - i juni 2028 kommer EPIC Blockchain Protocol att kunna 
behandla 500+ miljoner transaktioner per dag, vilket motsvarar Visas nuvarande 
aktivitetsnivå. I denna skala kommer avgifterna att förbli kostnadseffektiva, eftersom 
blockstödet räcker och det finns gott om kapacitet. Vår uppskattning är att de flesta 
transaktioner kommer att vara i princip gratis (nominell anti-spam kostnad) och att 
högprioriterade betalningar som måste komma igenom snabbt kan se slantar per.

Brist
Genom att undvika centraliserade utbyten har vi undvikit problemet med dubbla 
reservutgifter. Det finns bara 14 miljoner EPIC, medan det verkliga antalet effektiva BTC 
redan är långt över 21 miljoner. Vi kommer att göra allt för att bevara leveransintegriteten 
hos Satoshis ursprungliga design.

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


Hastighet

Snabbare Header Sync

Hållbarhet

Kol negativ

Ekonomiskt oberoende och självfinansierande

Noll e-avfall fotavtryck
EPIC utvinns på råvaruhårdvara som redan finns, efter att ha köpts för ett annat 
primärt syfte som kalkylblad (CPU) eller spel (GPU). BTC genererar miljontals enheter 
av engångs-ASIC-hårdvara med en funktion som kommer in på vår planets deponier 
och förvärrar föroreningarna.



Förtroendeminimering

Alfa-Läcka
Whale Alerts - stora innehavare av BTC vet att när de skickar en transaktion kommer deras 
rörelser att spåras. Denna "alfaläcka" är en barriär för konstruktionen av en optimal 
portföljstrategi och löses helt av konfidentialitet i basskiktet, som i EPIC, som inte har några 
Whale Alerts och ingen Rich List.

Lokal Validering
BTC-användare väljer i allmänhet att lägga ut noddrift till en tredje part, vilket är vettigt 
med tanke på att en full nod kräver 380gb diskutrymme. EPIC, däremot, körs lokalt på 2,2 
GB utrymme, vilket gör det mer tillgängligt för människor att köra noder. När du ansluter 
till en extern nod, finns det möjlighet till komprometterad information - i huvudsak måste 
användaren lita på att noden troget representerar nätverkets nuvarande tillstånd. EPIC-
användare validerar alla transaktioner lokalt och behöver inte lita på en tredje part.

Filtrering På Poolnivå
Avsändare av BTC måste lita på att företag som Chainalysis inte bestämmer sig för att ange 
sin adress som svartlistad, för då kommer gruvpoolerna vars affärsmodell är att censurera 
och filtrera transaktioner inte inkludera transaktionen i ett block. EPIC har inte detta 
problem eftersom gruvarbetare inte kan se adressdetaljer för transaktioner.

Tainted Coins
Mottagare av BTC, de som accepterar betalning i det, måste lita på sin kund, eftersom 
möjligheten för fläckade mynt alltid finns där. EPIC gör bort detta förtroende, eftersom 
smutsiga mynt är omöjliga. Mottagarna måste vara på sin vakt, inte bara om kända 
fläckade mynt, utan även potentiellt framtida fläckade mynt. När BitMEX åtalades av 
justitiedepartementet, misstänktes över en natt alla medel som kom därifrån. Coinbase 
stängde inte bara ner ryska konton, det stängde ner "konton som potentiellt är kopplade 
till rysk aktivitet". EPIC-användare behöver inte bry sig om dessa politiska distinktioner.

Användare av BTC måste lita på dem som de delar sin offentliga nyckeladress med, på 
grund av problemet med "besmutsat damm"-attacker där en liten mängd smutsat mynt 
används för att förorena ett mål och fördröja dess rörelse.

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


Tillförlitlig Installation
Till skillnad från tidigare tillvägagångssätt som Zcash och Piratechain som kräver en 
pålitlig installation, kräver EPIC-installationen inget förtroende.

Ubiquity
Gruvdrift i 112 länder

Usage
Explorer.epicmine.org:
Blockchain Höjd 1 341 156

Genomsnittlig Blocktid 61,5 s

Transaktioner 118 799

Beräknad avgift 0,0063 EPIC

Verktyg

Affär av värde
Sedan starten har EPIC följt den välbekanta flygvägen som upplevts av dess inspiration, 
Bitcoin Core. En BTC investerad i EPIC i mars 2020 är för närvarande värd 129 BTC.

https://explorer.epicmine.org/


Utbytesmedium

Kosta $2 - $81 <$.01

Hastighet 10 minuter 1 minut

Svängbarhet Nej Ja

L1 Genomströmning 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

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



Support För Gruvprogramvara
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

Handel
EPIC erbjuder handlare arbitragemöjligheter på två Dex-nätverk: Stellar och ViteX

Bitmart
Från och med den 21 mars 2022 slutför Bitmart sin integration och kommer att börja 
erbjuda 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 utveckling
Ingen avgift, integritetsbevarande
Atombyte utan förvar
Nedladdningsbar Desktop Dex

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

Direkt, icke-vårdande, P2P Chain-Chain Atomic Swap



Plånbok

Desktop GUI

Tillgänglig för Linux, Mac och Windows



Nya egenskaper

● Anslut till lokala och fjärrnoder
● Inget behov av att öppna 

routerportar
● Kan skicka transaktioner över Tor

Mobil



Versionshistorik
E3 Mars-2022
E2 2020
E1 Sep-2019




