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Ang aming layunin ay gumawa ng blockchain na 

maaaccess at magagamit sa mga umiiral ng 

developer, mga platform at mga end user sa 

buong mundo.  

Buod 

Ang Cache ay token at hanay ng mga proyekto na naglalayo at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga developer, 

startups, at mga produkto na madaling ma-adopt ng makapangyarihang katangian ng blockchain tulad ng mga asset, 

tokens, desentralisasyon, identity management, at marami pang iba.  

 

Sa kabutihan, naniniwala kamila na para magkaroon ng mas desetralisadong mundo, kailangan natin gumawa ng 

pag-unlad, mga kasangkapan, at user experience na nakapaligid sa blockchain ay maging madaling piliin. 

 
 

Cache Token Sale 

Ang Cache token sale ay dinisenyong ganap sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga developer at mga negosyo 

para gamitin ang blockchain. Habang ang ibang mga token ay magaling sa paglikha ng hype, ang Cache ay 

nakapokus sa mga onboarding developer, mga negosyo, mga website, at mga kompanya. 

 
Ang Cache token sale ay binubuo ng 4 na pangunahing sangkap:  

 

1. Paglikha ng Blockstart platform 

a. Ang Blockstart ay ang pangunahing platform na ginagawang madali ang pag-unlad ng 

blockchain  

2. Paglikha ng Cacheout ecosystem 

a. Ang Cacheout ay isang incentivized ecosystem ng pag-aaral sa loob ng desentralisadong 

kapaligiran 

3. Pagsukat ng Devslopes education platform 

a. Ang Devslopes ay ang education platform na magsasanay ng susunod na henerasyon ng mga 

blockchain developer  

4. Pagbebenta at pamamahagi ng Cache token  

a. Ang Cache ay ang token nagbibigay ng lakas sa mga platform na ito.  

 

Naniniwala kami na kapag nakagawa kami ng teknolohiya na mas madaling maintindihan at magamit, at isanay ang 

mga developer kung paano gamitin ang teknolohiya, madali natin maonboard ang mga developer at mga kompanya 

sa buong mundo para simulang gamitin ang blockchain.  
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Naglunsad kami ng token na pinangalanang Cache. Ang Cache ay nasa pagsusuri at prototyping na 

bahagi na ng ilang buwan. Ang Cache ay nasa sirkulasyon na ngayon. Pwede kang makabili ngayon 

ng mga learning course sa  https://devslopes.com gamit ang Cache token. 

Pwede mo ring gamitin ang Cache currency sa sarili mong apps at website gamit ang  cache-typescript-sdk. 

Ang SDK ay kasalukuyang sinusuportahan ang React Native, Ionic, Web, Electron, o Node APIs. 

Pwede kang magpadala at pakatanggap ng Cache gamit ang opisyal na Cache wallet. 

SDK: https://github.com/cache-official/cache-typescript-sdk 

Cache Wallet: https://github.com/cache-official/cache-wallet 

Mga Detalye ng Cache 

Seller Devslopes CA LLC 

Token Name Cache 

Token Ticker CHE 

Total Token Supply 1,000,000,000 

Tokens na mayroon para sa Pagbili 800,000,000 

Cache Value @ VIP Sale (28% off) $0.018 

Cache Value @ Private Sale (20% off) $0.020 

Cache Value @ Public Sale $0.025 

Token Breakout 

Founding Team at mga Advisor 10% 

Mga Reserba ng Cache Reserve 10% 

Available para sa Sale 80% 

https://github.com/cache-official/cache-typescript-sdk
https://github.com/cache-official/cache-wallet
Caleb Stultz
*Pagkumpleto ng lahat ng mga napakahalaga, ang kita mula sa 100MM ng 800MM Cache na ibinebenta ay patungo sa Developer Incubator Fund

Caleb Stultz
*



getcache.io 3  

Ang Cache ay nagpapatakbo at naninirahan sa loob ng NEM blockchain platform. Ang NEM ay nagpapatakbo ng ligtas, 

RESTful APIs na nagpapahintulot sa mga developer para bumuo ng kakaiba, userfriendly na mga solusyon sa ibabaw 

ng platform.Para magpadala ng Cache o gumawa ng mga transaksyon, ang user ay magbabayad ng nominal 

transaction fee sa XEM cryptocurrency. Hindi tulad ng Ethereum, ang mga bayarin sa  NEM blockchain ay non-variable, 

maaasahan at mura.  

 

Ang cache-typescript-sdk is an open source library forked from the NEM ecosystem and enhanced by our team. 

 
 

Kaso ng Paggamit ng SDK  

Narito ang ilan sa mga bagay na pwede mong gawin sa Cache at sa cache-typescript-sdk ngayon: 

 

● Tumanggap ng Cache bilang bayad sa iOS o Android app 

● Tumanggap ng Cache bilang bayad sa iyong website 

● Magpadala at Tumanggap ng Cache sa mobile, web, o desktop apps 

● Gamitin ang Cache bilaang paraan ng in-game currency sa mobile o desktop games 

● Gumawa ng app na naglilista ng lahat ng Cache high-rollers 

● At libong iba pang mga ideya at kaso ng paggamit  

 

 

Uli, ang Cache at cache-typescript-sdk ay mga currecy at produkto na parehong nagtatrabaho sa produksyon ngayon.  

Sa sandaling bumili ka ng Cache, pwede mo na simulang gamitin ito.  

 
 

Paparating na Tampok ng Cache  

Ang mga sumusunod Cache ay nagtatampok ng lahat ng gamit ng  NEM public blockchain (NIS1) at mga nauugnay 

nitong tooling at mga custom upgrade, at bawat isa ay open source. Ito ay nakalista ayon sa development priority.   

 

● iOS at Android Wallet Apps 

○ Nagtatrabaho kami sa open source wallet apps para sa iOS at Android. 

○ Innovative secret key recovery 

○ Mga kasaysayan ng transaksyon 

○ Address book na may aliases 

○ Walang kapantay na crypto wallet UX 

● Desktop Wallet App Enhancements 

○ Innovative secret key recovery 

○ Analytics dashboard 

● Devslopes Cache Wallet Integration 

○ Ang Devslopes ay magtutungo sa paraan ng pagdala ng wallet sa mga existing user nito sa 

pamamagitan ng  Devslopes desktop app 



getcache.io 4  

● Cache Payment SDK 

○ Ang Payment SDK na ito ay dedikado sa pagpapahintulot sa abilidad para tumanggap ng Cache ang 

mga website at apps sa pamamagitan ng ilang linya ng code. Nilalagpasan nito ang  cache-

typescript-sdk. Gamit ang Payment SDK, ang developer o kompanya ay pwedeng magpasok ng 

simpleng <script> snippet at magkaroon ng ganap na nakaka-engganyong Cache payment gateway 

sa kanilang mga website – lahat at ganap na desentralisado.   

 
 

Ang mga Platform 

Gumagawa kami ng 3 mga pangunahing platform na mabilis na mapapabilis ang pag-adopt ng buong mundo sa 

blockchain development. Ang mga platform na ito magsisilbi sa tatlong pangunahing bahagi: 

 

● Pagpapatupad: Blockstart 

● Pakikipagtulungan: Cacheout 

● Edukasyon: Devslopes matuto sa Code Platform 

 
 

Platform 1: Blockstart 

 
Ang Problema 

 
Ang mga negosyo at mga produkto ay kailangang mas maging responsable. Karamihan ng mga kompanya ay 

gustong mas maging responsable. Lahat ng mga user at mga kompanya ay sumusukot kapag ang mga malalaking 

korporasyon ay nahack. Nasaksihan namin ang mga panayam ng mga senador ng United States kasama ang CEO 

ng mga nangungunang korporasyon, tulad ng natutunan namin na ang ating mga personal na datos ay ginagamit 

para manipulahin ang eleksyon ng gobyerno sa buong mundo. Ang user at mga responsableng kompanya ay 

nagnanais ng mas magandang hinaharap sa teknolohiya.   

 

Ang problema ay ang pagkuha ng mas desetralisadong hinaharap ay hindi madali. Ang blockchain technology hindi-

kapapaniwalang kumplikado at paghahanap ng mga blockchain developer na ihi-hire ay maaaring parehas na 

komplikado.  

 

Kapag pinili mong isama ang  blockchain technologies, kailangan mong pagdesisyunan kung anong platform at tooling 

ang gagamitin mo, at kailangan mong gumugol ng makabuluhang oras at pera sa pag-hire at pagsasanay ng mga 

developer at sa itaas pa nito, ang pagbuo ng iyong mga solusyon. Ang hadlang para pumasok ay napakataas.  

 

Ang Solusyon 

 
Ang Blockstart ay isang blockchain platform at suite ng kagamitan na nakapokus sa pagempower sa mg 

developer, starup, produkto at enterprise para ipatupad ang blockchain technology sa kanilang umiiral na mga 

platform at mga kagamitan.  

 

Ang Blockstart ay ang layunin ng pagmamaneho ng Cache token sale. Naniniwala kami na ang blockchain at 

cryptocurrency ay kailanman hindi aabot sa mass adoption hanggang ang mga developer at mga kompanya ay 

dalhin ito sa mga user.  
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Hindi tayo pwedeng umasa na mundo ay gagawa ng paraan na magkaroon ng higit pang privacy, o higit pang 

transparency. Hindi tayo pwedeng umasa sa mga tao na gumawa ng magandang pagpipilian, dahil ang mas madaling 

pagpipilian ay laging nananalo.   

 

Ang Blockstart ay ang platform para tulungan ang mga developer at mga kompanya sa kasalukuyang 

blockchain bilang madaling pagpipilian. 

 
 

Onboarding ng mga Negosyo 

 
Ang unang bahagi ng Blockstart ay nakapokus sa onboarding ng umiiral na mga negosyo at mga produkto.   

 

Ang mga negosyo ay kailangang magpokus sa kakalabasan, na kung saan ay paglikha ng kita. Paglalagay ng 

mahalagang oras at pera sa desentralisado, transparency, kawalan ng tiwala, at tokeniozation ay hindi magiging 

prayoridad para sa karamihan ng mga negosyo. 

 

Kami bilang tagapagtaguyod ng blockchain ay kailangang tanggapin ang katotohanang ito. Tulungan natin ang mga 

negosyo na mas maging responsable.   We as blockchain advocates need to accept this fact. Let’s help businesses become 

more responsible. Masasave natin ang oras at pera nila.  

 

Ito ay kung saan ang Blockstart ay papasok. 

 

Ang Blockstart ay mag-onboard ng mga umiiral na negosyo sa platform nito. Gumagawa kami ng dashboard na 

magpapahintulot sa mga negosyo na ilunsad ang kanilang sariling blockchain networks sa loob ng ilang minuto.   

 

Ito ang simula ng karamihan ng mga negosyo, pagbangon at pagtakbo ng matuling. Habang tumatakbo ang oras, 

ang mga negosyo ay pwedeng mapalago ang network nito ng organiko, nagincentivise sa mga user ng kanilang mga 

produkto para maghost ng nodes.  

 

Pero paano ang tungkol sa pamamahala, awtonomya at desentralisasyon??! 

 

Ang paghost ng blockchain nodes sa cloud para sa mga negosyo ay hindi desentralisado!! 

 

Tama iyon. Ito ay hindi ganap na desentralisado, ito ay sa pamamagitan ng disenyo. Ang mundo ay hindi pa handa 

na mag-adopt ng sukdulang awtonomya at desentralisasyon – at pagtatapat, hindi pa ito tunay na umiiral sa kahit 

anong platform.  

 

Kami ay praktikal sa aming paglapit. Ang onboard na mga negosyo, ay dinadala sila sa tamang direksyon, at 

tinutulungan silang idesentralisado at isama ang ibang tampok ng blockchain sa paglipas ng panahon.  
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Madaling Paggawa ng Account  
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Set Up Your Network in Minutes 
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Phase 1: Mga Tampok 

Sa ibaba ay ang listahan ng mga tampok na bubuuin sa Phase 1 ng Blockstart 
development: 

 
1. Desentralisadong desktop application para sa business network management 

2. Paggawa ng business account 

a. Wallets, Keys, Account Recovery 

b. 100% decentralized 

3. Paggawa ng pribadong blockchain network 

4. Paggawa ng cryptocurrency 

a. Ang mga negosyo ay pwedeng gumawa ng mga currency para sa kanilang mga produkto 

5. Paggawa ng Asset 

a. Ang mga negosyo ay pwedeng gumawa ng mga asset para sa mga digital item o mga tangible 

good 

6. iOS SDK 

a. Nakasulat sa Swift, ang mga negosyo ay pwedeng makipag-ugnayan sa kanilang mga network 

sa kanilang iOS apps sa pamamagitan ng iOS SDK 

7. Android SDK 

a. Nakasulat sa  Kotlin, at magagamit sa  Java o Kotlin, ang mga negosyo ay pwedeng makipag-

ugnayan sa kanilang mga network sa kanilang Android apps sa pamamagitan ng Android SDK  

8. Unity SDK 

a. Nakasulat sa  C#, pinagsamang drag at drop prefabs, ang mga game developer ay pwedeg 

makipag-ugnayan sa kanilang mga network sa kanilang Unity games para sa mobile, web, o 

desktop 

9. Exchange SDK 

a. Ang SDK na nagagawa itong sobrang simple para sa exchange para simulang tumanggap ng mga 

cryptocurrecy na ginawa ng mga negosyo  

10. Super Nodes 

a. Ang mga negosyo ay pwedeng maglunsad ng seyre ng high performance Super Nodes. Ang Super 

Nodes ay hinost ang REST API at bawat isang node ay pwedeng sumuporta hanggang 4000 

transaksyon kada segundo  

11. Standard Nodes 

a. Ang mga negosyo ay pwedeng maglunsad ng Standard Nodes na magrerepresenta ng user o 

network nodes. Ang standard nodes ay kadalasang ginagamit para mabilisang masimulan at 

mapatakbo ay mga network. Sa paglipas ng panahon, ang network ay mas magiging desentralisado 

bilang ang mga customer ng negosyo ay mag-install ng nodes  

b. Ang Standard Node kasama ang cross platform executable na pwedeng madownload ng mga user 

ng negosyo para tulungang palawakin ang network 

12. Blockstart Mobile App 

a. Ang mga negosyo ay pwedeng gumawa ng mga currency at mga asset sa kanilang mga network, at 

tingnan ang nauugnay na datos na kailangan para mamonito ang kanilang apps at negosyo  

13. B2B Sales 

a. Ang Blockstart ay agresibong magbebenta ng serbisyong ito sa umiiral na mga negosyo. Ito ay 

importante sa mga owner ng Cache dahil ang mga negosyo ay kayang magbayad ng mga serbisyon ito 

sa Cache.  



getcache.io 9 

Phase 2: Mga Developer, Apps, at Startups 

Ang Phase 2 ay tungkol sa public blockchain at developer onboarding. 

Ang mga developer at low-budget starups ay mayroong maraming parehas na isyu na ang mas malaking mga negosyo ay 

maaaring magkaroon, na ang pagpili ng tamang blockchain ay napakahirap, at ang pag-aaral kung paano bumuo ng 

blockchain application ay medyo komplikado.  

Ang mga developer at starups ay kanilang din ng low-cost sa demand blockchain services para malaman nilang ang kanilang 

monetization models habang pinapalaki nila ang kanilang apps at mga kompanya.  

Ang Blockstart public blockchain ay ang perpektong solusyon para sa mga developer na ito at startups. 

Ang mga developer ay gagawa ng mga domain para pamahalaan ang kanilang mga proyekto. Ang mga domain ay parehas 

sa mga web domain, na sila ay kakaiba sa buong blockchain network.  

Ang mga developer ay pwedeng gumwa ng mga asset at mga cryptocurrency sa loob ng domain na iyon. Ang mga developer 

ay magbabayad para maglunsad ng bagong mga domain, assets at mga currency. Lahat ng bayad ay babayaran sa Cache.  

Bilang ang mga developer ay nag-onboard ng mga user sa kanilang apps, ang mga user na iyon ay gagawa ng mga 

transaksyon gamit ang developer’s assets at mga cryptocurrency. Lahat ng end-user na mga transaksyon ay may kaakibat 

na bayad din sa Cache. Ang mga developer ay pwedeng piliin na magbayad para sa kanilang mga user’s fees para sa 

seamless na karanasan, o pwede nilang pagbayarin ang mga user ng Cache na nauugnay sa developer’s assets/mga 

currency. 

Ang mga developer ay pwede ring piliin na gamitin ang Cache bilang primary token nila sa loob ng kanilang mga 

application at para sa kanilang mga user.  

Mining at  Governance 

Ang Phase 2 ay kung saan ang governance at mining ay ipinapakilala. Para sa public blockchain na maging ganap na 

desentralisado, ang mga user ay kailangang i-incentivize para ikalat ang network sa pamamagitan ng pagpapatakbo 

ng Mining Nodes.  

Ang Mining Nodes ay gagamit ng  NEM’s proven Proof of Importance algorithm 

Pwede mong higit na basahin ang tungkol sa Proof  of  Importance: 

 Catapult Whitepaper 

NEM Technical Reference 

Para ibuod, ang Proof of Importance ay nangangahulugan na mas marami ang user (Mining Node) na nakikipag-

ugnayan sa network, mas nagiging importante sila, at mas malaki na ang pagkakataon nila ng mining fees na 

nalikha mula sa mga transaksyon.  

Ang ilang mga network interaction na nagtutukoy ng kahalagahan ay kasama ang pagpapadala ng Cache, pagtanggap ng 

Cache, at paggawa ng mga domain, assets, at mga cryptocurrency.  

https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/catapultwhitepaper.pdf
https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/NEM_techRef.pdf
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Mas marami ang user na gumagamit ng Blockstart, mas marami silang kikitain. Ang Proof of Importance ay 

partikular na nakadisenyo para maiwasan ang elite takeovers ng nodes pati na rin para maiwasan ang 

pangangailangan para sa mahal na mining hardware.  

 

Ang Mining Nodes ay pwedeng paganahin ng halos lahat ng computer.   

 

Bawat oras na nasusulat ang bagong block ng mga transaksyon, ang Minind node ay pipilin ng sapalaran para sumulat 

ng block sa blockchain. Ang user account na nakalakip sa Mining Node ay makakatanggap ng lahat ng mga bayad sa 

transaksyon na nakapaloob sa block na iyon.  

 

Lahat ng mga bayad sa transaksyon na ginawa ng mga developer at end-users ay mapupunta lang sa Mining 

Nodes.  

 

Ang mga bayarin na binayaran ng mga developer para ilunsad ang mga domain, mga cryptocurrency, at mga asset ay 

mapupunta sa kompanya ng Blockstart (Devslopes CA LLC). Ito ang paraa kung paano ang Blockstart ay lumilikha 

ng kita at mapabuti ang platform.   

 

Tandaan: Mayrooong mga pagbabago na nilayon naming gawin sa Proof of Importance algorithm para masiguro ang 

mabuting karanasan ng user   

 
 

Pagpapahusay ng mga Tampok ng Negosyo 

 
Kapag ikaw ay negosyo na gumagamit ng private network tools, pwede kang maglunsad ng sariling mong Miner 

Program na kung saan ang mga user ay pwedeng minahin ang iyong mga cryptocurrency. 

 

Ang mga negosyo ay pwedeng isaayos ang gratuity levels ng mga gantimpala para sa mga user nito. Naniniwala kami 

na ang mga kompanya ay dapat mayroong antas ng impluwensiya sa pamamahala at desentralisasyon ng kanilang 

sariling mga produkto.  

 

Ang mga negosyo ay pwedeng piliin na hindi gamitin ang Mining Program at iincentivize ang kalawakan ng kanilang 

mga network sa paraan na gusto nito.  

 

Walang Cache fees para sa mga private network. Ang blockstart (Devslopes CA LLC) ay lumilikha ng kita sa pamamagitan ng 

mga negosyo ay naglulunsad ng Super Nodes at Standard Nodes.   

 
 

Ang Developer at Pagpapahusay ng mga Tampok ng Negosyo  

 
Ang Phase 2ay naghahatid din sa  Blockstart’s robust analytics platform. Ang mga developer at mga negosyo ay pwedeng 

makita ang uri ng importanteng impormasyon kasama ang (pero hindi limitado sa):  

1. Kabuuan ng mga transaksyon na nagawa kada asset/currency 

2. Mga nangungunang spender 

3. Kabuuang bayarin na nakolekta 

4. Mga active account 

5. Mga Daily Active Account 

6. Mga Monthly Active Accounts 

7. Average na mga transaksyon kada oras/araw/buwan
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8. Paghahambing ng paggamit sa pagitan ng magkaibang assets/currencies 

9. Mas marami pa sa hinaharap 

 
Ang layunin ng analytics dashboard ay para tulungan ang mga negosyo at mga deveoper na maintindihan 

kung paano ang mga user ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga apps, assets at currencies.  

 
Ang analytics dashboard na ito ay libre sa lahat ng mga developer at mga negosyo. 
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Phase 2: Mga Tampok 

1. Blockstart public blockchain 

2. Blockstart public TEST blockchain 

3. Mining Nodes at pamamahala 

4. Business Private Network Mining Nodes 

5. Analytics dashboard 

6. Identity SDK 

a. Ang mga developer ay pwedeng gumamit ng Blockstart’s Anonymous Identity SDK para tulungan ang 

desentralisadong sensitibong datos na may kasaysayan na ginanap sa central databases   

7. Marketplace iOS SDK 

a. Ang SDK na ito ay kabilang ang a fully functional marketplace na ang mga developer ay pwedeng 

magpatupad para sa kanilang mga user, na nagpapahintulot sa kanila ng abilidad para mag-trade 

ng assets at currencies sa ibang mga user ng platform 

b. Ang SDK na ito ay may kasamang user interface solution o customized code solution 

8. Marketplace Android SDK 

a. Ang SDK na ito ay may kasamang fully functional marketplace na ang mga developers ay pwedng 

magpatupad sa kanilang mga user, na nagpapahintulot sa kanila ng abilidad para mag-trade ng 

assets at currencies sa ibang mga user ng platform 

b. Ang SDK na ito ay may kasamang user interface solution o customized code solution  

9. Marketplace Unity SDK 

a. Ang SDK na ito ay may kasamang fully functional marketplace na ang mga developers ay pwedng 

magpatupad sa kanilang mga user, na nagpapahintulot sa kanila ng abilidad para mag-trade ng 

assets at currencies sa ibang mga user ng platform 

b. Ang SDK na ito ay may kasamang user interface solution o customized code solution  

10. Escrow SDK 

a. Ang Escrow SDK ay ginagawang madali ang pag-exchange ng mga asset at pondo.  

11. KYC (Know Your Customer) at AML (Anti Money Laundering) 

a. Gamitin ang aming  easy-to-use SDK para ipatupad ang KYC at AML direkta sa iyong apps. Ang KYC 

at AML ay magiging karaniwang isyu na kailangang malutas sa mundo ng digital currencies at 

assets.   

b. Ang SDK ay may kasama ring opsyonal na User Interface na hinahayaan ang iyong mga user na 

dumaan sa KYC at AML   

12. Crypto Mail 

a. Ang Crypto Mail ay ang bagong anyo ng komunikasyon na gumagamit ng kakaibang addresses 

hashes para magpadala ng mga mensahe sa pagitan ng mga partido. Ang Crypto Mails ay 

angpapahintulot sa mga user na magbigay ng kahit anong identity na kumportable silang 

ibigay at mga user ay madaling masasara ang address at gumawa ng bagong mail accounts. 

Ang easy-to-user na SDK na ito ay nagpapahintulot sa mga developer ng abilidad para isama 

ang Crypto Mail sa kanilang mga application.   

13. Pagpapahisay ng Mobile App End-User  

a. Bawat developer ay makakatanggap ng natatanging URL para sa kanilang Blockstart 

domain. Ang mga developer ay ilalagay lang ang URL sa kanilang website o ibigay ito sa 

mga user, at ito ay mag-deep link sa Blockstart app, pero gamit ang iyong branding. Ang 

mga End-user ang makakakuha ng makapangyarihang mga tampok ng Blockstart wallet, 

pero gamit ang iyong mga currency, mga asset, at mga lodo at branding. 
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Blockstart Tech 

Ang Blockstart ay buong karangalang gumagamit ng customized forked version ng NEM Catapult 

blockchain. 

 
NEM Github: https://github.com/nemtech 

Blockstart Github: https://github.com/blockstart 

Pangunahing tampok ng Catapult: 

● Ang Catapult ay ang NEM’s v2 blockchain engine na binuo sa C++ 

● Ang Catapult ay kasama ang lahat ng mga pangunahing tampok mula sa  NEM v1 blockchain, pero 
may mas mataas na pagsasagawa.   

● Clocked 4000 transaksyon kada segundo   

● Makapangyarihang REST API 

● Open source 

 
Simula May, 2018, ang Catapult ay hindi kasama ang:  

 
● Pamamahala 

● Bayarin ng transaksyon 

● Pagmimina 

 
Ang mga tampok na ito sa ilalim ng active development ng NEM Foundation. Ang mga miyembro ng pangkat 

ng Blockstart ay mag-aambag sa Catapult technology stack. 

 
Ang NEM blockchain at ang teknolohiya nito ay mayroong napatunayang track record sa 

kahusayan,  featuresets, at ang developer-first mindset. 

 
Ang NEM ay kasalukuyang naoopera ng 15th sa pinakapopular na crytocurrency sa mundo, XEM. Bilang 

ang Blockstart ay binubuo, magbubuo kami ng protocol para magpahintulot ng paglipat ng Cache sa 

pagitan ng NEM v1 blockchain at Blockstart. Ang Blockstart ay magpapahintulot sa mga user na makipag-

ugnayan sa Cache ng hindi kailangang magbayad ng XEM fees.  

 
Para sa higit pang teknikal na impormasyon tungkol sa NEM at mga punto tulad ng: 

 
● Pamamahala 

● Seguridad 

● Pinagkasunduan 

● Proof of Importance 

● Mga Tampok 

● Programming languages 

● APIs 

https://github.com/nemtech
https://github.com/blockstart
https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/NEM_techRef.pdf
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Basahin ang: 

 
Catapult Whitepaper 

NEM Technical Reference 

 
Ang Blockstart ay hindi lang panibagong blockchain platform. Ang Blockstart ay gagamit ng napatunayan 

ng teknolohiya na na-back ng pinag-isang komunidad para bumuo ng user-facing na mga tampok para 

gumawa ng blockchain na mas mapupuntahan. 

 
Kasing dalas ng Blockstart na magpabago, ibabalik ito sa open source NEM projects. Ang Blockstart 

magtatagumpay kapag nagtagumpay ang NEM.  

 

 

Platform 2: Cacheout 

Ang Cacheout ay ang ecosystem, website, at platform na dinisenyo para lumikga ng 

kalidad na mga katanungan at kasagutan para sa programming at tech na mga 

tanong. 

 

Ang Cacheout ay tutulong na higit pang ipamahagi ang mga Cache token sa buong mundo.  

 
Ang Cacheout ay ang paraan din na magonboard ng mga developer na hindi pamilyar sa blockchain o 

cryptocurrency sa kapanapanabik na bagong mundong ito  ng desentralisadong mga application. 

 
Maraming mga platform tulad ng Start Overflow at Reddit ay mayrrong matibay na kinakailangan para sa 

pag-post ng mga katanungan at ang mga learner ay naiiwang walang mga sagot, at mas madalas pa  sa 

hindi, ay nagiging napanghihinaan rin ang loob.  

 
Paano kung mayroong lugar na kung saan ang mga learner ay pwedeng magbayad ng mga bounty upang 

masagot ang mga tanong, at kung saan ang mga eksperto ay pwedeng kumita ng pera sa pagtulong sa 

mga tao?   

 
Welcome sa Cacheout. Ang Cacheout ay gumagamit ng currency-backed na ekonomiya para iayos ang 

epektibong Q&A. Ang mga eksperto ay iniincentivized para tulungan, kahit na ang tanong na tinatanong ay 

nakapost na ng 100 na beses. Ang mga learner ay nirerespeto ang katotohanan na ang tao ay nagbibigay 

ng kanilang mahalagang oras para tumulong at samakatuwid ay habang magbayad para rito.   

 
Ang Cacheout ay open source, desentralisado, at nasa pag-unlad na. Ang Cacheout ay gumagamit ng Cache 

token bilang paraan ng pagbabayad nito.   

 
Ang Devslopes CA LLC ay walang bayad o kita sa Cacheout. Ito ay tunay na desetralisadong ecosystem.   

https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/catapultwhitepaper.pdf
https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/NEM_techRef.pdf
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Cacheout Homepage, Post Creation, Mga Sagot  

at Profile View 
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Cacheout Tech 

 
Ang Cache token ay ginagamit sa Cacheout na nagpapatakbo sa  NEM public blockchain. Ginagamit namin ang  NEM’s 

powerful APIs para gumawa ng mga transaksyon sa Cache para sa mga bounty. 

 

 
 

 

 

Ang Cacheout ay gagamit ng  Angular  para sa front-end user experience. Ito ay magiging balot sa desktop application 

sa pamamagitan ng Electron. 

 

Kapag ang user ang naginstall ng Cacheout desktop app, magiinstall ito ng node behind-the-scenes gamit ang 

Tendermint blockchain. Gagamitin namin ang P2P networking features ng Tendermint para makipag-uganayan sa 

ibang nodes.  

 

Ang nga tanong at sagot na datos ay magiging desentralisado, pero hindi kailangang hindi nababago. Gagamitin 

namin ang  Apache Kafka streaming at RethinkDB para magproseso ng data syncing sa buong nodes sa 

network.  

 

Ang paggamit ng Kafka at RethinkDB ay nangangahulugan na ang mga transaksyon/pagganap ay magiging 

sobrang bilis.   

 

Ang mga user ay makukuga ang bilis at utility of a standard multi-tier architecture application, pero lahat ay 100% na 

desentralisado.  

 

Ito ay importante na ang mga kompanya ay magsimulang gumamit ng desetralisadong sistema kahit sa hindi 

permanenteng datos. Nakakatulong ito para mapanatili ang produkto na mataas at nagpapanatili sa mga empleyado 

ng sentralisadong mga kompanya mula sa pagganap ng malisyosong gawain.  

https://angular.io/
https://electronjs.org/
https://tendermint.com/
https://kafka.apache.org/
https://kafka.apache.org/
https://www.rethinkdb.com/
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Ang bahagi lang ng proyektong ito na pinamamahalaan ng entity ay ang landing page website 

https://cacheout.io  ng Devslopes CA LLC 

 
Ang landing page ay magbibigay lamang ng ilang statik na impormasyon at ang download 

links ng  desktop apps. Ang mga hinaharap na mga bersyon ng Cacheout ay susuporta sa iOS 

at Adroid devices.  

Ang open source work in progress Github project para sa Cacheout: 

 
https://github.com/devslopes/cacheout 

 

 

Platform 3: Devslopes Learn to Code Platform 

Ang Team Devslopes ay gumaganap ng mahalagang papel sa Cache Token Sale, bagaman sa marami 

sa behind-the-scenes. 

 
Ang Devslopes ay naturuan nag higit sa  300,000 na estudyante sa buong mundo kung paano magcode. 

Patuloy kaming gagawa ng bagong training content para sa lahat ng mga teknolohiya at magdala ng 

marami pang libong mga estudyante.   

 

Ang Devslopes ay magiging open source platform bilang parte ng Cache Token Sale at ang produkto ng 

Devslopes ay magtatrabaho para maging ganap na desentralisado sa paglipas ng panahon. Ang 

Devslopes ay importante para sa tagumpay ng Cache, Cacheout, at Blockstart dahil kami ang 

nangungunang generation tool para sa lahat ng platform na ito. Ang Devslopes ang naghahanap ng mga 

learner, sanayin sila, at iinject sila sa developer at blockchain ecosystem.   

 
Ang kita galing sa Cache Token Sale ay gagamiting para mag-hire ng mga empleyado sa Devslopes at 

Blockstart. Parehong kompanya ay mangunguna sa paglago ng open source projects tulad ng  NEM, ang 

Cache SDKs, Cacheout, at  NEM Catapult. 

https://cacheout.io/
https://github.com/devslopes/cacheout
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Roadmap at Ang mga Layunin ng Kita 

Ang roadmap na ito ay plano ng negosyo na naglalarawan ng aming paparating na iskedyul ng pag-unlad. Tulad ng 

sa anumang teknolohiya, ang pag-unlad ay pwedeng mapanlinlang at ang mga tampok ay pwedeng lumipat sa 

batay ng prayoridad ng pangangailangan ng customer. Ang tampok, platform, at pag-unlad na petsa sa ibaba ay 

tinantya at nababatay sa pag-abot ng tinukoy na mga layunin ng kita na tinkuya sa token sale promotion na ito. 

 

Mga Petsa ng Token Sale  

 
● 05/28/18 - 06/11/18 

○ VIP Cache Sale 

● 06/11/18 - 07/25/18 

○ Private Cache Sale 

● 07/25/18 - 08/31/18 

○ Public Cache Sale 

9 

Tampok na Pag-unlad ng Tinantyang Mga Petsa ng Pagkumpleto  

 
Tandaan: Ang simulang petsa ng tampok ng pag-unlad kasabay ang revenue milestones tulad ng 
pagtatanghal sa  https://getcache.io 

 
1. Cache SDK - Natapos 

2. Cache wallet desktop app - Natapos 

3. Mobile Cache wallets - 07/20/18 

4. Pagpapahusay ng Desktop Cache wallet - 07/20/18 

5. Devslopes ay natutong mag-Code ng platform na mapupunta sa open source - 08/20/18 

6. Cacheout platform - 10/30/18 

7. Javascript Payment SDK - 11/30/18 

8. Blockstart B2B v1 - 01/30/19 

9. Blockstart iOS SDK - 01/30/19 

10. Blockstart Android SDK - 02/20/19 

11. Blockstart Unity SDK - 02/20/19 

12. Cache Developer Fund Voting Protocol - 03/30/19 

13. Blockstart Public Blockchain (Solo Developer) v1 - 05/01/19 

 
Para buuin ang mga produkto/tampok na ito sa pamamagitan ng deadlines, dagdag pa sa umiiral na 

pangkat, kami ay maghihire at magsasanay: 

 
1. Senior C++ engineer para sa core blockchain engine development 

2. Senior cloud/network engineer para sa B2B node scaling 

3. Additional iOS engineer (SDK team) 

4. Additional Android engineer (SDK team) 

5. Additional game developer (SDK team) 

6. Junior NEM blockchain developer 

7. Senior web developer 

https://getcache.io/
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Para sa paglago ng platform, kami ang maghihire:  

 
1. B2B Sales professional 

2. Project manager 

3. Legal at compliance officer 

4. Part-time CFO 

 
 

Kasaysayan ng Kompanya 

 
Ang token sale na ito ay hatid sa inyo ng pangkat na gumawa ng Devslopes, ang learn para magcode ng 

platform na itinatag noong 2015.  

 
Ang Devslopes ay naturuan ang higit sa 300,000 estudyante sa buong mundo sa 200 na bansa. Nagtuturo kami ng 

iOS, Android, Game Development, React, Angular, Node, API development, at pinaka bagong blockchain.   

 
Kami ay mapusok tungkol sa pagkuha ng mga komplikadong bagay at gawin itong simple at magagamit. 

Ang pangunahing halaga ay sentral sa Cache, Cacheout, at Blockstart. 

 
Kung gusto mo pang mas higit pang malaman ang tungkol sa aming pangkat, narito ang ilang mga 

link:  

 
● Devslopes platform 

● Devslopes blog 

● Devslopes Youtube 

● Devslopes Instagram 

● Devslopes on Udemy 

● Devslopes Google Search 

● Devslopes 800 Page iOS Book 

● Devslopes Successful Kickstarter 

● Created Pearson Vue Ethereum Certification 

● Created Pearson Vue Blockchain Architect Certification 

https://devslopes.com/
https://medium.com/devslopes-blog
https://www.youtube.com/c/devslopes
https://www.instagram.com/devslopes/
https://www.udemy.com/user/devslopes/
https://www.google.com/search?q=devslopes&amp;source=lnms&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwiw2M6b4Z3bAhXsCTQIHei-DZUQ_AUICSgA&amp;biw=1440&amp;bih=803&amp;dpr=2
https://www.amazon.com/iOS-10-Swift-Mark-Price/dp/0692838740
https://www.kickstarter.com/projects/912791163/devslopes-anyone-can-learn-to-code
https://blockchaintrainingalliance.com/collections/certifications/products/cbde
https://blockchaintrainingalliance.com/collections/certifications/products/cbsa
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Pangkat 

Ang pangkat na bumubuo ng mga produktong ito ay mga beteranong developer, mga guro, mga designer at tagahanga ng 

tech. Lahat ng miyembro ng pangkat ay nagpapatakbo ng legal sa ilalim ng entity Devslopes CA LLC 

 
Mark Price | CEO at Blockchain Developer 

Si Mark ay nagproprogram at nagtuturo na simula 2007. Nakagawa na siya ng maraming iOS, Android, 

web apps, games sa nakalipas na taon – kahit na may oportunidad para magtrabaho sa Call of Duty 

Ghosts mobile app/game. Siya ay may pag-aari at nagpatakbo ng Devslopes Learn to Code simula 2015 

at ngayon gumugol araw-araw sa pagtatrabahp sa blockchain technology. Si Mark ay mapusok tungkol sa 

desentralisasyon, censorship resistance, at kakayahang gumamit at pagsasanay ng teknolohiya.   

 
https://www.linkedin.com/in/spentak/ 

https://twitter.com/markprice_dev 

 
Evan Leong | VP ng Product 

Si Evan ay kasangkot sa consumer facing startups sa nakaraang dekada sa paglago ng prdukto, user 

experience, at marketing. Sumali sya sa Devslopes noong 2015 at nagspearheading ng iba-ibang 

Devslopes na mga produkto simula noon. Si Evan ay mapusok tungkol sa adoption ng mundo ng 

Blockchain bilang invisible, sa likod ng teknohiya na nagpopower sa pratical use cases.   

 
https://www.linkedin.com/in/evan-leong-20b5aa22 

https://twitter.com/evanmayo 

 
 

Jacob Luetzow | VP ng Engineering at Blockchain Developer 

Pagkatapo ng 8 taon ng mechanical engineering at hardware automation, si Jacob ay lumipat sa mundo 

ng software. Sa loob ng isang taon, pumunta sya galing sa iOS developer papunta sa backend developer, 

system architect, at project lead. Si Jacob ngayon ay aktibong nagpapaunlad sa  Ethereum, 

Hyperleadger, at NEM. Nahuli niya ang bug sa desentralisasyon at nasasabik na gumawa ng blockchain 

development na mas accessible at mainstream.  

 
https://www.linkedin.com/in/jacob-luetzow-173b9397 

https://twitter.com/minimal_manimal 

 
 

Jack Davis | Network Admin at Backend Developer 

Si Jack ay network administrator professionally simula 1995. Nagsimula sa dial-up internet service provider at 

umuunlad hanggang sa modern fiber optics technology ngayon. Dinisenyo niya, binuo at pinangasiwaan 

ang maraming corporate at enterprise networks pati na rin ang public access networks. Siya ay mahilig sa 

Linux, na nagsimula gamit ang Slackware Linux noong 1995. Si Jack ay sumali ng Devslopes noong 2016 at 

tinutulungan ang Devslopes at Blockstart na ipatupad ang seguridad at imprastraktura para ssa 

blockchain solutions. 

 
Nathan Brewer | Web at Blockchain Developer 

https://www.linkedin.com/in/spentak/
https://twitter.com/markprice_dev
https://www.linkedin.com/in/evan-leong-20b5aa22
https://twitter.com/evanmayo
https://www.linkedin.com/in/jacob-luetzow-173b9397
https://twitter.com/minimal_manimal
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Si Nate ay sumisikat sa mundo ng engineering at blockchain. Sa loob lamang ng isang taon, si Nate ay natuto iOS, 

React, Angular, Electron, at NEM blockchain development. Nakasulat na rin siya ng higit sa 500,000 lines of code sa 

parehas na panahon at mapusok tungkol sa desentralisasyon at umuusbong na mga teknolohiya.   

 
https://www.linkedin.com/in/nathan-brewer-0988 

 
 
Caleb Stultz | iOS & SDK Developer 

Si Caleb ay bumubuo na ng iOS apps simula 2015. Siya ay naging  lead iOS instructor sa Devslopes, na gumagawa ng 

mahigit sa 50 oras ng instructional content sa lahat ng bagay ng Swift, iOS, at marami pang iba. Nagtrabaho siya sa 

Devslopes simula 2016. Naniniwala siya na siya kapangyarihan ng blockchain para ipantay, ligtas, at magdala ng 

balanse. Si Caleb ay malalim na nagmamalasakit tungkol sa  ecological initiatives tulad ng desentralisasyon ng 

power grid decentralization sa blockchain technology. 

 
https://www.linkedin.com/in/calebstultz/ 

https://www.twitter.com/gurucaleb 

 
 

Jonathan Burgoyne | Android & SDK Developer 

Si Jonny Burgoyne ay may Masters in Aerospace Engineering pero natagpuan ang pagtwag sa pagtuturo at pagbuo ng 

software. Siya ay malawakang nagturo at nagbuo sa parehas na iOS at Android. Siya ay mapusok tungkol sa coding at 

pagtulong sa iba para mapabuti ang kanilang buhay sa pag-aaral ng code. Si Johnny ay nasasabik para tulungang 

dalhin ang Blockchain sa mundo sa paraan kung saan madaling ma-adopt at magamit.    

 
https://www.linkedin.com/in/jonathan-burgoyne-54aa1335/ 

https://twitter.com/jonathan_ios 

 
 

Jason Brewer | Web at SDK Developer 

Si Jason ay nagpoprogram simula 2015. Siya ay dalubhasa sa front-end teknolohiya tulad ng Angular at React na 

gumagawa ng  interactive websites at web apps. Mayroon siyang hilig para sa coding, blockchain, desentralisasyon at 

seguridad.   

 
https://www.linkedin.com/in/jbrewer3 

 
 
Ben Kimble | Game at SDK Developer 

Si Ben ay naging engineer simula 2012 at humahawak ng Software Engineering. Siya ay may pagmamahal sa 

gaming simula bata pa, at tinitingnan ang mga video game bilang ultimate medium para sa mga developer at mga 

entertainers para ikwento ang kanilang istorya at hikayatin ang madla. Mayroon siyang hilig sa desentralisasyon, 

seguridad at pagprotekta sa anonymity ng mga player, at mabuting user experience para sa mga developer at mga 

katulad na player. Nakikita niya ang blockchain bilang hinaharap ng game development, at nasasabik na makita 

kung ano ang maibibigay ng modern renaissance na ito para sa player experience, monetization, at developer 

freedoms. 

 
https://www.linkedin.com/in/ben-kimble/ 

https://twitter.com/benreustorm 

https://www.linkedin.com/in/nathan-brewer-0988
https://www.linkedin.com/in/calebstultz/
https://www.twitter.com/gurucaleb
https://www.linkedin.com/in/jonathan-burgoyne-54aa1335/
https://twitter.com/jonathan_ios
https://www.linkedin.com/in/jbrewer3
https://www.linkedin.com/in/ben-kimble/
https://twitter.com/benreustorm
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Ang Kompanya 

Ang Devslopes, Blockstart, Cacheout, Cache at ang kanilang nauugnay na mga produkto, branding, websites, at 

mga komunidad ay pag-aari at pinapatakbo ng: 

Devslopes CA LLC 

1203 Priscilla Lane 

Arroyo Grande, CA 93420 

 
Articles of Incorporation 

 
 

Legal 

Ang Devslopes ay pinapatakbo bilang  Money Services Business (MSB) sa United States of America sa FinCEN. 

Ang Devslopes CA LLC ay kailangang magrehistro bilang MSB na may FinCEN sa loob ng 180 na araw simula 

sa paglunsad ng token sale na ito  (05/28/18). 

 

 
Dahil sa Cache token ay kasalukuyang nasa sirkulasyon, pagpapatakbo sa produksyon, at ginagamit 

ng isa o higit pang institusyon, ang iyong pagbili ng Cache token ay legal na isinasaalang-alang ang 

currency exchange. Bagaman ang mga salita tulad ng ICO at token sale ay pwedeng gamitin ng 

komunidad at/o ng mga kasali sa campaign na ito, walang seguridad na ibinibigay ang Devslopes 

CA LLC. 

 
Ang Devslopes CA LLC ay hindi nangangako ng dagdag sa kapital, dibidendo, o kita sa kabutihan ng pagbili 

ng Cache token. Ang Cache ay token na iyong binibili/ineexchange sa iba pang anyo ng currency sa iba-

ibang exchange rates.  

 
Sa pagtangka na maging transparent hanggang maaari, ang Devslopes CA LLC ay gumagamit ng mga salita 

tulad ng funding at mga layunin upang ipakita kung paano kumita sa token sale promotion na ito ay 

magagamit.   

https://businesssearch.sos.ca.gov/Document/RetrievePDF?Id=201616210341-20862558
https://www.fincen.gov/
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