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   Tujuan kami adalah untuk membuat blockchain yang 
dapat diakses dan digunakan oleh pengembang, platform,
     dan pengguna akhir yang telah ada di seluruh dunia .

Ringkasan

Cache adalah token dan serangkaian proyek yang bertujuan untuk memberdayakan pengembang, startup 
(perusahaan dalam masa rintisan), dan produk agar dengan mudah mengadopsi fitur blockchain yang kuat 
seperti aset, token, desentralisasi, manajemen identitas, dan banyak lagi.

Singkatnya, kami percaya bahwa untuk memiliki dunia yang lebih terdesentralisasi, kami perlu membuat 
pengembangan, alat, dan pengalaman pengguna seputar blockchain menjadi pilihan yang mudah.

Penjualan Token Cache 
Penjualan token Cache token dirancang sepenuhnya di sekitar pemberdayaan pengembang dan bisnis untuk 
memanfaatkan blockchain. Ketika token lain sangat baik dalam menghasilkan sensasi (hype, Cache akan 
berfokus pada pengembangan onboarding (orientasi), bisnis, situs web, dan perusahaan.

Penjualan Token Cache terdiri dari 4 komponen utama:

1. Pembuatan dari platform Blockstart 
a. Blockstart adalah platform inti yang membuat pengembangan blockchain menjadi mudah

2. Pembuatan dari ekosistem Cacheout 
a. Cacheout adalah ekosistem pembelajaran yang diinsentifkan dalam lingkungan yang
terdesentralisasi

3. Penskalaan dari platform edukasi Devslopes 
a. Devslopes adalah platform pendidikan yang akan melatih generasi pengembang blockchain 
berikutnya

4. Menjual dan mendistribusikan token Cache
a. Cache adalah token yang menggerakkan platform ini.

Kami percaya bahwa jika kami dapat membuat teknologi yang lebih mudah dipahami dan digunakan, dan 
kemudian melatih pengembang tentang cara menggunakan teknologi itu, kami dapat dengan cepat memasang 
pengembang dan perusahaan di seluruh dunia untuk mulai menggunakan blockchain.
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Kami telah meluncurkan token bernama Cache. Cache telah melakukan pengujian dan fase prototyping selama 
berbulan-bulan. Cache hari ini sedang dalam sirkulasi. Anda saat ini dapat membeli kursus pembelajaran dari
https://devslopes.com menggunakan token Cache.

Anda juga dapat menggunakan mata uang Cache di aplikasi dan situs web Anda sendiri menggunakan 
cache-typescript-sdk. SDK saat ini mendukung API React Native, Ionic, Web, Electron, atau Node.

Anda dapat mengirim dan menerima Cache menggunakan dompet Cache resmi.

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

Rincian (Detail) Cache 

Penjual Devslopes CA LLC

Nama Token Cache

Simbol (Ticker) Token CHE

Total Pasokan Token 1,000,000,000

Token yang Tersedia untuk dibeli 800,000,000

Nilai Cache @ Penjualan VIP (diskon 28%) $0.018

Nilai Cache @ Penjualan Pribadi (diskon 20%) $0.020

Nilai Cache @ Penjualan Publik $0.025

Token Breakout

Tim Pendiri & Penasihat

10%

Cache yang Dipesan 10%

Tersedia untuk Dijual* 80%
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Breakout Token
Tim Pendiri & Penasihat

*Setelah menyelesaikan semua pencapaian, pendapatan dari 100MM dari 800MM Cache yang terjual akan menuju 
ke Dana Inkubator Pengembang

https://devslopes.com/
https://github.com/cache-official/cache-typescript-sdk
https://github.com/cache-official/cache-wallet


Cache beroperasi dan hidup dalam platform blockchain NEM. NEM beroperasi dengan aman, API RESTful yang 
memungkinkan pengembang untuk membangun solusi yang unik dan mudah digunakan di atas platform. Untuk 
mengirim Cache atau membuat transaksi Cache, pengguna akan membayar biaya transaksi nominal dalam 
matauang-kripto XEM. Tidak seperti Ethereum, biaya dalam blockchain NEM adalah non-variabel, dapat diandalkan 
dan biaya rendah.

Cache-typescript-sdk adalah  open source library yang bercabang dari ekosistem NEM dan ditingkatkan oleh tim kami.

Kasus Penggunaan SDK

Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan Cache dan cache-typescript-sdk hari ini:

● Menerima Cache sebagai pembayaran dalam aplikasi iOS atau Android
● Menerima Cache sebagai pembayaran dalam situs web Anda
● Mengirim dan Menerima Cache di seluler, web, atau aplikasi desktop
● Menggunakan Cache sebagai bentuk mata uang dalam game di game seluler atau desktop
● Membuat aplikasi yang mencantumkan semua high-roller Cache
● Dan ribuan ide & kasus penggunaan lainnya

Sekali lagi, Cache dan cache-typescript-sdk adalah mata uang dan produk yang keduanya bekerja dalam 
produksi saat ini.
Saat Anda membeli Cache, Anda dapat mulai menggunakannya.

Fitur Cache Mendatang
Fitur Cache berikut ini semuanya menggunakan publik NEM blockchain (NIS1) dan perkakas yang terkait &
peningkatan versi khusus kami, dan masing-masing adalah sumber terbuka (open source). Ini tercantum dalam 
urutan prioritas pengembangan.

● Aplikasi Dompet iOS & Android 
○ Kami sedang mengerjakan aplikasi dompet open source untuk iOS & Android.
○ Pemulihan kunci rahasia yang inovatif
○ Riwayat transaksi
○ Buku alamat dengan alias
○ Dompet crypto UX yang tak tertandingi

● Peningkatan Aplikasi Dompet Desktop
○ Pemulihan kunci rahasia yang inovatif
○ Analisis dashboard

● Integrasi Dompet Cache Devslopes
○ Devslopes akan memimpin cara membawa dompet ke pengguna yang ada melalui aplikasi 

desktop Devslopes
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● Pembayaran Cache SDK
○ Pembayaran SDK ini didedikasikan untuk mengizinkan situs web dan aplikasi sebuah 

kemampuan untuk menerima Cache dengan beberapa baris kode. Ini melampaui cache-
typescript-sdk. Dengan Pembayaran SDK pengembang atau perusahaan dapat memasukkan 
cuplikan <script> sederhana dan memiliki gateway pembayaran Cache yang sepenuhnya imersif 
di situs web mereka - semuanya sepenuhnya terdesentralisasi.

Platform (Peron)

Kami menciptakan 3 platform utama yang dengan cepat akan mengakselerasi adopsi pengembangan 
blockchain di seluruh dunia. Platform ini akan melayani tiga segmen utama:

● Implementasi: Blockstart
● Kolaborasi: Cacheout
● Edukasi: Devslopes Belajar ke Platform Kode

Platform 1: Blockstart

Masalah

Bisnis dan produk harus lebih bertanggung jawab. Sebagian besar perusahaan ingin lebih bertanggung jawab. 
Semua pengguna dan perusahaan merasa takut ketika perusahaan besar diretas. Kami menyaksikan wawancara 
oleh senator Amerika Serikat dengan CEO dari sebuah perusahaan besar ketika kami mengetahui bahwa data 
pribadi kami telah digunakan untuk memanipulasi pemilihan pemerintah di seluruh dunia. Pengguna dan 
perusahaan yang bertanggung jawab menginginkan masa depan yang lebih baik dalam teknologi.

Masalahnya adalah mendapatkan masa depan yang lebih terdesentralisasi tidaklah semudah itu. Teknologi 
Blockchain sangat kompleks dan menemukan pengembang blockchain untuk disewa bisa sama-sama kompleks
(rumit).

Bila Anda memilih untuk menggabungkan teknologi blockchain, Anda harus memutuskan platform dan 
perkakas mana yang akan Anda gunakan, dan kemudian Anda harus menghabiskan waktu dan uang yang 
signifikan untuk merekrut dan melatih pengembang dan membangun solusi Anda di atasnya. Penghalang untuk 
masuk sangatlah tinggi.

Solusi

Blockstart adalah platform blockchain dan seperangkat alat yang berfokus pada pemberdayaan 
pengembang, startup, produk, dan perusahaan untuk menerapkan teknologi blockchain ke dalam 
platform dan alat mereka yang sudah ada.
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Blockstart adalah tujuan penggerak dari penjualan token Cache. Kami percaya bahwa blockchain dan 
cryptocurrency tidak akan pernah mencapai adopsi massal hingga pengembang dan perusahaan 
membawanya ke pengguna mereka.

Kita tidak bisa mengharapkan dunia keluar dari jalan mereka untuk memiliki lebih banyak privasi, atau lebih 
transparan. Kita tidak dapat mengandalkan orang untuk membuat pilihan yang lebih baik, karena pilihan yang 
mudah akan selalu menang.

Blockstart adalah platform untuk membantu pengembang dan perusahaan menghadirkan blockchain sebagai 
pilihan yang mudah.

Bisnis Onboarding (Orientasi)

Tahap pertama Blockstart difokuskan di sekitar orientasi bisnis dan produk yang sudah ada.
Bisnis perlu berfokus pada garis bawah, yang menghasilkan pendapatan. Menempatkan waktu dan uang yang 
signifikan ke dalam desentralisasi, transparansi, kepercayaan, dan tokenisasi tidak akan pernah menjadi 
prioritas bagi sebagian besar bisnis.

Kami sebagai pendukung blockchain harus menerima kenyataan ini. Mari bantu bisnis menjadi lebih 
bertanggung jawab. Kami akan menghemat waktu dan uang mereka.
Di sinilah Blockstart cocok.

Blockstart akan menggerakkan bisnis yang ada ke platformnya. Kami membuat dasbor yang 
memungkinkan bisnis untuk meluncurkan jaringan blockchain mereka sendiri dalam beberapa menit.

Ini adalah titik awal untuk sebagian besar bisnis, bangun dan berlari cepat. Seiring berjalannya waktu, bisnis 
dapat menumbuhkan jaringannya secara organik, memberi insentif kepada pengguna produk mereka untuk 
meng-host node.

Tapi bagaimana dengan pemerintahan, otonomi dan  desentralisasi ??!

Meng-hosting node blockchain di dalam cloud untuk bisnis tidak akan terdesentralisasi!!

Betul. Itu tidak sepenuhnya terdesentralisasi, ini berdasarkan desain. Dunia belum siap untuk 
mengadopsi otonomi penuh dan desentralisasi - dan sejujurnya, itu tidak benar-benar ada di platform 
apa pun.

Kami praktis dalam pendekatan kami. Bisnis onboard, memindahkan mereka ke arah yang benar, dan 
membantu mereka mendesentralisasikan dan menggabungkan fitur blockchain lain dari waktu ke waktu.
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Pembuatan Akun yang Mudah

 getcache.io 6



Atur Jaringan Anda dalam hitungan Menit
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Tahap 1: Fitur

Di bawah ini adalah daftar fitur yang akan dibangun di Tahap 1 dari pengembangan Blockstart:

1. Aplikasi desktop yang terdesentralisasi untuk bisnis manajemen jaringan 
2. Pembuatan akun bisnis

a. Dompet (Wallet), Kunci (Keys), Pemulihan AKun
b. 100% terdesentralisasi

3. Pembuatan jaringan blockchain pribadi
4. Pembuatan matauang-kripto

a. Pembisnis dapat menciptakan mata uang untuk produk mereka
5. Pembuatan Aset

a. Pembisnis dapat membuat aset untuk barang digital atau barang berwujud
6. iOS SDK

a. Tertulis dalam Swift, pembisnis dapat berinteraksi dengan jaringan mereka di aplikasi iOS 
mereka melalui SDK iOS

7. Android SDK
a. Tertulis dalam Kotlin, dan dapat digunakan dengan Java atau Kotlin, pembisnis dapat 

berinteraksi dengan jaringan mereka di aplikasi Android mereka melalui SDK Android
8. Unity SDK

a. Ditulis dalam C #, dikombinasikan dengan drag and drop prefab, pengembang game dapat 
berinteraksi dengan jaringan mereka di game Unity mereka untuk seluler, web, atau desktop

9. Penukaran SDK
a. SDK yang membuatnya sangat mudah untuk pertukaran untuk mulai menerima matauang-kripto

yang dibuat oleh bisnis
10. Node Super 

a. Pembisnis dapat meluncurkan serangkaian Node Super berkinerja tinggi. Node Super menjadi 
host REST API dan setiap node dapat mendukung hingga 4000 transaksi per detik

11. Node Standar
a. Pembisnis dapat meluncurkan Node Standar yang mewakili node pengguna atau jaringan. Node 

Standar sebagian besar digunakan untuk mempercepat dan menjalankan jaringan. Seiring waktu 
jaringan akan menjadi lebih terdesentralisasi sebagai pelanggan dari node instalasi bisnis

b. Node Standar datang dengan eksekusi lintas platform yang dapat diunduh oleh pengguna dari
bisnis untuk membantu memperluas jaringan

12. Aplikasi Seluler Blockstart
a. Pembisnis dapat membuat mata uang dan aset untuk jaringan mereka, dan melihat data terkait 

yang diperlukan untuk memantau aplikasi dan bisnis mereka
13. Penjualan B2B

a. Blockstart akan secara agresif menjual layanan ini kepada bisnis yang sudah ada. Ini penting 
bagi pemilik Cache karena bisnis dapat membayar layanan ini di dalam Cache.
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Tahap 2: Pengembang, Aplikasi, dan Startup

Tahap 2 adalah segala tentang blockchain publik dan onboarding pengembang.

Pengembang dan startup dengan anggaran-rendah memiliki banyak masalah yang sama dengan bisnis besar 
dalam memilih blockchain yang tepat sangat sulit, dan kemudian belajar bagaimana mengembangkan aplikasi 
blockchain yang cukup kompleks.

Pengembang dan startup juga memerlukan layanan blockchain dengan biaya-rendah agar mereka dapat 
mengetahui model monetisasi mereka saat mereka mengembangkan aplikasi dan perusahaan nya.

Blockchain publik Blockstart adalah solusi sempurna untuk para pengembang dan startup ini.
Pengembang akan membuat domain untuk mengelola proyek mereka. Domain mirip dengan domain web 
karena bersifat unik untuk seluruh jaringan blockchain.

Pengembang kemudian dapat membuat aset dan matauang-kripto dalam domain tersebut. Pengembang 
membayar biaya untuk meluncurkan domain, aset, dan mata uang baru. Semua biaya dibayar dalam Cache.

Karena Pengembang mengarahkan pengguna ke dalam aplikasi mereka, pengguna tersebut akan melakukan 
transaksi dengan aset pengembang dan matauang-kripto. Semua transaksi pengguna-akhir juga memiliki biaya
yang terkait dalam Cache. Pengembang dapat memilih untuk membayar biaya pengguna mereka untuk 
pengalaman yang mulus, atau mereka dapat meminta pengguna membayar Cache dalam kaitannya dengan 
aset / mata uang pengembang.

Pengembang juga dapat memilih untuk menggunakan Cache sebagai token utama dalam aplikasi 
mereka dan untuk pengguna mereka.

Penambangan & Pemerintahan

Tahap 2 adalah di mana pemerintahan dan pertambangan diperkenalkan. Agar blockchain publik sepenuhnya 
terdesentralisasi, pengguna perlu diberi insentif untuk menyebarkan jaringan dengan mengoperasikan Node 
Pertambangan. Node Pertambangan akan menggunakan algoritma Proof of Importance yang telah terbukti.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Proof of Importance:

Kertas putih Catapult 
Referensi Teknis NEM 

Untuk meringkas, Proof of Importance berarti bahwa semakin banyak pengguna (Node Pertambangan) 
berinteraksi dengan jaringan, mereka akan semakin lebih penting, dan mereka sekarang memiliki peluang 
lebih tinggi untuk biaya penambangan yang dihasilkan dari transaksi.

Beberapa interaksi jaringan yang menentukan pentingnya termasuk mengirim Cache, menerima Cache, dan 
membuat domain, aset, dan matauang-kripto.
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Semakin banyak pengguna tersebut menggunakan Blockstart semakin banyak uang yang akan mereka 
hasilkan. Proof of Importance secara khusus dirancang untuk mencegah pengambilalihan elit dari node serta 
untuk mencegah kebutuhan perangkat keras pertambangan yang mahal.

Node Pertambangan dapat dijalankan di hampir semua komputer.

Setiap kali blok dari transaksi baru ditulis, Node Pertambangan akan dipilih secara acak untuk menulis blok ke 
blockchain. Akun pengguna yang melekat pada Node Pertambangan tersebut akan menerima semua biaya 
transaksi yang terkandung di dalam blok itu.

Semua biaya transaksi yg dibuat oleh pengembang dan pengguna-akhir hanya akan pergi ke Node Pertambangan.

Biaya akan dibayarkan oleh pengembang untuk meluncurkan domain, matauang-kripto, dan aset yang masuk ke 
perusahaan Blockstart (Devslopes CA LLC). Beginilah cara Blockstart menghasilkan pendapatan dan 
meningkatkan platform.

Catatan: ada perubahan yang kami maksudkan pada algoritme Proof of Importance untuk memastikan 
pengalaman pengguna yang lebih baik

Peningkatan Fitur Bisnis

Jika Anda adalah pembisnis yang menggunakan alat jaringan pribadi, Anda dapat meluncurkan Program 
Penambang sendiri di mana pengguna Anda dapat menambang cryptocurrency Anda.

Pembisnis dapat menyesuaikan tingkat hadiah untuk para penggunanya. Kami percaya perusahaan harus 
memiliki tingkat pengaruh dalam tata kelola dan desentralisasi produk mereka sendiri.

Pembisnis dapat memilih untuk tidak menggunakan Program Penambangan dan memberi insentif kepada 
perluasan jaringan mereka dengan cara apa pun yang mereka mau.

Tidak ada biaya Cache untuk jaringan pribadi. Blockstart (Devslopes CA LLC) menghasilkan pendapatan dari
pembisnis yang meluncurkan Node Super dan Node Standar.

Peningkatan Fitur Pengembang & Bisnis

Tahap 2 juga menghadirkan platform analisis Blockstart yang kuat. Pengembang dan pembisnis dapat melihat 
berbagai macam informasi penting termasuk (tetapi tidak terbatas pada):

1. Total transaksi yang dilakukan per aset / mata uang
2. Pembelanja teratas
3. Total biaya yang terkumpul
4. Akun yang aktif
5. Akun Harian yang aktif
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6. Akun Aktif Bulanan
7.     Transaksi rata-rata per jam / hari / bulanh
8. Penggunaan perbandingan antara berbagai aset / mata uang
9. Jauh lebih banyak di masa depan

Tujuan dari dasbor analitik adalah untuk membantu pembisnis dan pengembang memahami bagaimana 
pengguna berinteraksi dengan aplikasi, aset, dan mata uang mereka. Dasbor analitik ini gratis untuk semua 
pengembang dan pembisnis.
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Tahap 2: Fitur

1. Blockchain publik Blockstart
2. TEST blockchain publik Blockstart
3. Node Penambangan dan & pemerintahan
4. Bisnis Node Penambangan Jaringan Pribadi
5. Dasbor Analitik
6. Identitas SDK

a. Pengembang dapat menggunakan SDK Identitas Anonim Blockstart untuk membantu 
mendesentralisasikan data sensitif yang secara historis telah disimpan di basis data pusat

7. Pasar iOS SDK
a. SDK ini mencakup pasar yang berfungsi penuh yang dapat diterapkan oleh pengembang untuk 

penggunanya, memungkinkan mereka untuk memperdagangkan aset dan mata uang ke 
pengguna platform lain

b. SDK ini mencakup solusi antarmuka pengguna atau solusi kode khusus
8. Pasar Android SDK

a. SDK ini mencakup pasar yang berfungsi penuh yang dapat diterapkan oleh pengembang untuk 
penggunanya, memungkinkan mereka untuk memperdagangkan aset dan mata uang ke 
pengguna platform lain

b. SDK ini mencakup solusi antarmuka pengguna atau solusi kode khusus
9. Pasar Unity SDK

a. SDK ini mencakup pasar yang berfungsi penuh yang dapat diterapkan oleh pengembang untuk 
penggunanya, memungkinkan mereka untuk memperdagangkan aset dan mata uang ke 
pengguna platform lain

b. SDK ini mencakup solusi antarmuka pengguna atau solusi kode khusus
10. Escrow SDK

a. Escrow SDK membuat pertukaran aset dan dana sangat sederhana.
11. KYC (Ketahui Pelanggan Anda) & AML (Anti Pencucian uang)

a. Gunakan SDK kami yang mudah digunakan untuk menerapkan KYC dan AML langsung ke
         aplikasi Anda. KYC dan AML akan menjadi masalah umum yang perlu dipecahkan dalam dunia
         mata uang digital dan aset.
b. SDK ini juga mencakup Antarmuka Pengguna opsional yang memungkinkan pengguna Anda
         melalui KYC dan AML

12. Crypto Mail  (Surat Kripto)
a. Crypto Mail adalah bentuk komunikasi baru yang menggunakan hash alamat unik
         untuk mengirim pesan antar pihak. Crypto Mail memungkinkan pengguna untuk
         memberikan identitas apa pun yang mereka anggap nyaman dan pengguna dapat
         dengan mudah menutup alamat dan membuat akun email baru. SDK yang mudah digunakan
         ini memungkinkan pengembang untuk memasukkan Crypto Mail ke dalam aplikasi mereka.

13. Peningkatan Aplikasi Seluler Pengguna-Akhir
a. Setiap pengembang menerima URL unik untuk domain Blockstart mereka. Pengembang cukup 

menempatkan URL itu di situs web mereka atau memberikannya kepada pengguna, dan itu akan 
terhubung ke aplikasi Blockstart, tetapi menggunakan branding Anda. Pengguna-akhir 
mendapatkan fitur dompet Blockstart yang kuat, tetapi menggunakan mata uang, aset,  logo dan 
branding Anda.
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Teknologi Blockstart

Blockstart dengan bangga memanfaatkan versi bercabang khusus dari blockchain NEM Catapult.

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

Fitur Kunci Catapult  :

● Catapult adalah mesin blockchain NEM’s v2 yang dibangun di  C++
● Catapult mencakup semua fitur inti dari blockchain NEM v1  tetapi dengan kinerja yang jauh lebih tinggi.
● Clocked 4000 transaksi per detik
● REST API yang kuat
● Open source (Sumber terbuka)

Pada Mei 2018, Catapult tidak termasuk:

● Pemerintahan
● Biaya transaksi
● Penambangan

Ini adalah fitur di bawah pengembangan aktif oleh NEM Foundation. Anggota tim Blockstart juga akan 
berkontribusi pada teknologi stac Catapult.

NEM blockchain dan teknologinya memiliki rekam jejak yang terbukti dalam hal keandalan, fitur, 
dan pola pikir pengembang-pertama.

NEM saat ini beroperasi sebagai cryptocurrency ke 15 yang paling populer di dunia, XEM. Ketika Blockstart 
dibangun, kami akan membangun protokol untuk memungkinkan transfer Cache antara blockchain NEM v1 dan 
Blockstart. Blockstart akan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan Cache tanpa harus membayar 
biaya XEM.

Untuk informasi teknis lebih lanjut tentang NEM dan poin-poin seperti:
● Pemerintahan
● Keamanan
● Konsensus
● Proof of Importance
● Fitur
● Bahasa pemrograman
● APIs
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Baca:

Kertas Putih Catapult ( Whitepaper )
Referensi Teknikal NEM

Blockstart bukan hanya platform blockchain seperti yang lain nya. Blockstart akan menggunakan teknologi 
yang terbukti yang didukung oleh komunitas terpadu untuk mengembangkan fitur-fitur yang berhubungan 
dengan pengguna untuk membuat blockchain lebih mudah diakses.

Seringkali Blockstart berinovasi, ia akan memberikan kembali ke proyek NEM open source. Blockstart berhasil 
karena NEM berhasil.

Platform 2: Cacheout

Cacheout adalah ekosistem, situs web, dan platform yang dirancang untuk 
menghasilkan pertanyaan dan jawaban berkualitas untuk pertanyaan pemrograman 
dan teknologi.

Cacheout akan membantu mendistribusikan lebih lanjut token Cache ke seluruh dunia.

Cacheout juga adalah media yang akan menggerakkan pengembang yang tidak familiar dengan blockchain atau 
matauang-kripto ke dalam dunia baru aplikasi desentralisasi yang menarik ini.

Banyak platform seperti Stack Overflow dan Reddit memiliki persyaratan yang kaku untuk memposting 
pertanyaan dan pembelajar sering dibiarkan tanpa jawaban, dan lebih sering daripada tidak, juga menjadi 
berkecil hati.

Bagaimana jika ada tempat di mana pembelajar dapat membayar bounty untuk menjawab pertanyaan, dan di 
mana para ahli dapat menghasilkan uang untuk membantu orang-orang?

Selamat datang di Cacheout. Cacheout menggunakan ekonomi yang didukung mata uang untuk mengatur Q & A 
yang efektif. Para ahli diberi insentif untuk membantu, bahkan jika pertanyaan yang ditanyakan telah diposting 
100 kali. Pembelajar menghormati kenyataan bahwa orang-orang memberikan waktu mereka yang berharga 
untuk membantu dan karena itu bersedia membayarnya.

Cacheout adalah open source, terdesentralisasi, dan sudah dalam pengembangan. Cacheout 
menggunakan token Cache sebagai metode pembayarannya.

Devslopes CA LLC tidak mengambil biaya atau penghasilan dari Cacheout. Ini benar-benar ekosistem
terdesentralisasi.
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Beranda Cacheout, Pembuatan Post, Jawaban & Tampilan Profil
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Teknologi Cacheout 

Token Cache token yang digunakan dalam Cacheout beroperasi melalui blockchain umum NEM. Kami 
menggunakan API NEM yang kuat untuk melakukan transaksi di Cache untuk bounty.

Cacheout akan menggunakan AAAnnnggguuulllaaarrr untuk pengalaman pengguna front-end. Ini akan dikemas dalam aplikasi 
desktop melalui EEEllleeeccctttrrrooonnn.

Ketika seorang pengguna menginstal aplikasi desktop Cacheout, ia akan menginstal node di belakang layar 
menggunakan TTTeeennndddeeerrrmmmiiinnnttt      blockchain. Kami akan memanfaatkan fitur jaringan P2P Tendermint untuk 
berkomunikasi dengan node lain.

Data pertanyaan dan jawaban akan terdesentralisasi, tetapi tidak perlu berubah. Kami akan menggunakan 
streaming Apache Kafka dan RethinkDB untuk memproses sinkronisasi data di semua node di jaringan.
Menggunakan Kafka dan RethinkDB berarti transaksi / kinerja akan secepat kilat.

Pengguna akan mendapatkan kecepatan dan utilitas aplikasi arsitektur multi-tier standar, tetapi semua 100% 
terdesentralisasi.

Ini penting bahwa perusahaan mulai menggunakan sistem terdesentralisasi bahkan untuk data tidak-
permanen. Ini membantu menjaga waktu tayang produk lebih tinggi dan mencegah karyawan perusahaan 
terpusat melakukan tindakan jahat.
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https://angular.io/
https://electronjs.org/
https://tendermint.com/
https://kafka.apache.org/
https://kafka.apache.org/
https://kafka.apache.org/
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Satu-satunya bagian dari proyek ini yang dikelola oleh entitas adalah laman situs web https://cacheout.io
oleh Devslopes CA LLC

Landing page hanya akan memberikan beberapa info statis dan tautan unduhan dari aplikasi desktop.

Versi Cacheout mendatang akan mendukung perangkat iOS dan Android.

Sumber terbuka (Open source) work-in-progress Github dari projek Cacheout:

https://github.com/devslopes/cacheout

Platform 3: Devslopes Belajar ke Platform Kode

Tim Devslopes memainkan peran penting dalam Penjualan Token Cache, meskipun lebih banyak 
di belakang layar.

Devslopes telah mengajar lebih dari 300.000 siswa di seluruh dunia tentang cara membuat kode. Kami akan 
terus membuat konten pelatihan baru untuk semua teknologi dan mendatangkan lebih banyak ribuan 
siswa.

Devslopes akan menjadi platform open source sebagai bagian dari Penjualan Token Cache ini dan produk
Devslopes akan bekerja untuk menjadi sepenuhnya terdesentralisasi dari waktu ke waktu. Devslopes penting 
untuk keberhasilan Cache, Cacheout, dan Blockstart karena kami adalah alat generasi pemimpin untuk semua 
platform ini. Devslopes menemukan pembelajar, melatih mereka, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam 
ekosistem pengembang dan blockchain.

Pendapatan dari Penjualan Token Cache ini akan digunakan untuk mempekerjakan karyawan di Devslopes dan 
Blockstart. Kedua perusahaan akan memimpin pengembangan proyek open source seperti NEM, Cache SDK, 
Cacheout, dan NEM Catapult.
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Peta Jalan (Roadmap) & Sasaran Pendapatan
Peta jalan ini adalah rencana bisnis yang menggambarkan jadwal pengembangan kami yang akan datang. 
Seperti halnya teknologi, pengembangan dapat menjadi rumit dan fitur dapat mengalihkan prioritas 
berdasarkan kebutuhan pelanggan. Fitur, platform, dan tanggal pengembangan di bawah ini diperkirakan dan 
bergantung pada pencapaian target pendapatan yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam promosi 
penjualan token ini.

Tanggal Penjualan Token

● 05/28/18 - 06/11/18
○ Penjualan VIP Cache 

● 06/11/18 - 07/25/18
○ Penjualan Pribadi Cache

● 07/25/18 - 08/31/18
○ Penjualan Publik Cache 

Pengembangan Fitur Perkiraan Tanggal Penyelesaian

Catatan: Tanggal mulai pengembangan fitur bertepatan dengan tonggak pencapaian sebagaimana digambarkan
pada https://getcache.io

1. Cache SDK - Selesai
2. Aplikasi dompet desktop Cache  -              Selesai
3. Dompet Seluler Cache - 07/20/18
4. Peningkatan dompet Desktop Cache - 07/20/18
5. Devslopes Belajar ke platform Kode menjadi sumber terbuka - 08/20/18
6. Platform Cacheout - 10/30/18
7. Pembayaran Javascript 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 Publik Blockchain (Pengembang Solo) v1 - 05/01/19

Untuk membangun produk / fitur ini sesuai tenggat waktu, selain tim yang ada, kami akan merekrut dan melatih:
1. Insinyur C ++ Senior untuk pengembangan mesin core blockchain
2. Insinyur cloud / jaringan Senior untuk penskalaan node B2B
3. Insinyur iOS tambahan (tim SDK)
4. Insinyur Android tambahan (tim SDK)
5. Pengembang game tambahan (tim SDK)
6. Pengembang blockchain NEM Junior
7. Senior pengembang web 
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Untuk pertumbuhan platform, kami akan merekrut:
1. Penjual B2B profesional
2. Manajer Proyek
3. Petugas Legal & penyesuaian
4. CFO paruh-waktu

Sejarah Perusahaan

Penjualan token ini dipersembahkan kepada Anda oleh tim yang menciptakan Devslopes, platform 
pembelajaran online untuk kode yang dibuat pada tahun 2015.

Devslopes telah mengajar lebih dari 300.000 siswa di seluruh dunia di lebih dari 200 negara. Kami 
mengajarkan iOS, Android, Pengembangan Game, React, Angular, Node, pengembangan API, dan 
blockchain yang paling baru.

Kami bersemangat untuk mengambil hal-hal rumit dan membuatnya sederhana dan bermanfaat. Nilai inti ini 
merupakan pusat dari Cache, Cacheout, dan Blockstart.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang tim kami, di bawah ini ada beberapa tautan:

● Devslopes platform
● Devslopes blog
● Devslopes Youtube
● Devslopes Instagram
● Devslopes di Udemy
● Devslopes Pencarian Google
● Devslopes Buku 800 Laman iOS
● Devslopes Kickstarter yang Sukses
● Membuat Sertifikasi Pearson Vue Ethereum
● Membuat Sertifikasi Arsitek Blockchain Pearson Vue
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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/
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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


Tim

Tim yang membangun produk ini adalah pengembang veteran, guru, desainer, dan penggemar teknologi. 
Semua anggota tim beroperasi secara legal di bawah entitas Devslopes CA LLC

Mark Price | CEO & Pengembang Blockchain
Mark telah memprogram dan mengajar sejak 2007. Dia telah membangun banyak iOS, Android, aplikasi web, 
game dalam beberapa tahun terakhir - bahkan memiliki kesempatan untuk mengerjakan aplikasi / game mobile 
Call of Duty Ghosts. Dia telah memiliki dan mengoperasikan Devslopes Learn to Code sejak tahun 2015 dan 
sekarang menghabiskan setiap hari bekerja di teknologi blockchain. Mark sangat tertarik dengan desentralisasi, 
resistensi sensor, dan kegunaan dari pelatihan teknologi.

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

Evan Leong | VP dari Produk
Evan telah terlibat dengan konsumen yang menghadapi startup selama satu dekade terakhir yang 
mengkhususkan diri dalam pengembangan produk, pengalaman pengguna, dan pemasaran. Dia bergabung 
dengan Devslopes pada tahun 2015 dan telah menjadi ujung tombak berbagai produk Devslopes sejak saat itu. 
Evan sangat tertarik dengan adopsi Blockchain di seluruh dunia sebagai teknologi penggunaan praktis yang 
tersembunyi di balik layar.

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

Jacob Luetzow | VP dari Pengembang Engineering & Blockchain
Setelah 8 tahun di teknik permesinan dan otomatisasi perangkat keras, Jacob beralih ke dunia perangkat lunak. 
Dalam setahun dia beralih dari pengembang iOS ke pengembang backend, arsitek sistem, dan pimpinan proyek.  
Jacob sekarang telah secara aktif mengembangkan Ethereum, Hyperledger, dan NEM. Dia telah menangkap bug 
desentralisasi dan bersemangat untuk membuat pengembangan blockchain lebih mudah diakses dan 
mainstream.

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

Jack Davis | Admin Jaringan & Pengembang Backend
Jack telah menjadi administrator jaringan secara profesional sejak tahun 1995. Dimulai dengan penyedia 
layanan internet dial-up dan berkembang hingga teknologi serat optik modern saat ini. Dia telah merancang, 
membangun dan mengatur banyak jaringan perusahaan dan perusahaan serta jaringan akses publik. Sepanjang 
jalan, Jack telah bekerja di beberapa proyek pengembangan perangkat lunak dan berbagai platform. Dia 
terutama menyukai Linux, yang memulai dengan Slackware Linux pada tahun 1995. Jack bergabung dengan 
Devslopes pada tahun 2016 dan membantu Devslopes dan Blockstart mengimplementasikan keamanan dan 
infrastruktur untuk solusi blockchain.

Nathan Brewer | Pengembang Web & Blockchain 
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Nate adalah bintang baru di dunia teknik dan blockchain. Hanya dalam satu tahun Nate telah belajar iOS, React, 
Angular, Electron, dan pengembangan blockchain NEM. Dia telah menulis lebih dari 500.000 baris kode dalam 
periode waktu yang sama dan bersemangat tentang desentralisasi dan teknologi baru.
https://www.linkedin.com/in/nathan-brewer-0988
Caleb Stultz | Pengembang iOS & SDK
Caleb telah membangun aplikasi iOS sejak 2015. Dia telah menjadi instruktur utama iOS di Devslopes, 
memproduksi lebih dari 50 jam konten pembelajaran pada semua hal Swift, iOS, dan banyak lagi. Dia telah 
bekerja dengan Devslopes sejak 2016. Dia percaya pada kekuatan blockchain untuk menyamakan, 
mengamankan, dan membawa keseimbangan. Caleb sangat peduli dengan inisiatif ekologis seperti 
desentralisasi jaringan listrik melalui teknologi blockchain.
https://www.linkedin.com/in/calebstultz/
https://www.twitter.com/gurucaleb
Jonathan Burgoyne | Pengembang Android & SDK 
Jonny Burgoyne memiliki gelar Master di Aerospace Engineering tetapi menemukan panggilannya dalam 
mengajar dan mengembangkan perangkat lunak. Dia telah mengajar dan mengembangkan secara ekstensif 
baik di iOS maupun Android. Dia bersemangat mengkode dan membantu orang lain meningkatkan kehidupan 
mereka melalui belajar membuat kode. Jonny bersemangat untuk sekarang membantu membawa Blockchain 
ke dunia dengan cara yang mudah diadopsi dan digunakan.

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

https://twitter.com/jonathan_ios
Jason Brewer | Pengembang Web & SDK
Jason telah memprogram sejak 2015. Ia memiliki spesialisasi dalam teknologi front-end seperti Angular and 
React membuat situs web dan aplikasi web interaktif. Dia memiliki hasrat untuk meng-coding, blockchain, 
desentralisasi dan keamanan.
https://www.linkedin.com/in/jbrewer3
Ben Kimble | Pengembang Game & SDK 
Ben telah menjadi engineering sejak 2012 dan memegang gelar BS dalam Rekayasa Perangkat Lunak. Dia 
menyukai game dari usia yang sangat muda, dan melihat video game sebagai media utama bagi pengembang 
dan penghibur untuk menceritakan kisah mereka dan melibatkan penonton. Dia memiliki kegemaran pada
desentralisasi, keamanan, melindungi anonimitas pemain, dan pengalaman pengguna yang baik untuk 
pengembang dan pemain. Dia melihat blockchain sebagai pengembangan game masa depan, dan sangat 
tertarik untuk melihat apa yang dibawa oleh kebangkitan modern ini untuk pengalaman pemain, monetisasi, dan 
kebebasan pengembang.

https://www.linkedin.com/in/ben-kimble/
https://twitter.com/benreustorm                                                                                                                                                                                                   
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\

21

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


Perusahaan

Devslopes, Blockstart, Cacheout, Cache dan produk terkait, merek, situs web, dan komunitas mereka dimiliki 
dan dioperasikan oleh:

Devslopes CA LLC

1203 Priscilla Lane
Arroyo Grande, CA 93420

Articles of Incorporation

Legal (Hukum)
Devslopes beroperasi sebagai Layanan Uang Bisnis (MSB) di Amerika Serikat melalui FinCEN..
Devslopes CA LLC harus mendaftar sebagai MSB dengan FinCEN dalam 180 hari sejak peluncuran penjualan 
token ini (05/28/18).

Karena token Cache berada dalam sirkulasi saat ini, beroperasi dalam produksi, dan digunakan oleh satu atau 
beberapa institusi, pembelian token Cache Anda secara hukum dianggap sebagai pertukaran mata uang.
Meskipun kata-kata seperti ICO dan token sale mungkin digunakan oleh komunitas dan / atau peserta kampanye 
ini, tidak ada keamanan yang diterbitkan oleh Devslopes CA LLC.
Devslopes CA LLC tidak menjanjikan akan ada keuntungan modal, dividen, atau laba dari pembelian token Cache.
Cache adalah token yang Anda beli / tukar dengan bentuk mata uang lain dengan berbagai nilai tukar.
Dalam upaya untuk menjadi setransparan mungkin, Devslopes CA LLC menggunakan kata-kata seperti 
pendanaan dan tujuan untuk menunjukkan bagaimana pendapatan yang diperoleh dari promosi penjualan 
token ini akan digunakan.
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