
Teknik Rapor 



Amacımız, dünya genelindeki mevcut geliştiricilere, 
platformlara ve son kullanıcılara, blok zincirini 
erişilebilir ve kullanılabilir bir hale getirmektir.  

Özetle

Cache, varlıklar, tokenler, merkezsizlik, kimlik yönetimi ve dahası gibi güçlü blok zinciri özelliklerini kolayca 
benimsemek için geliştiricileri, girişimleri ve ürünleri güçlendirmeyi hedefleyen bir token ve projeler dizisidir.

Sözün özü, daha merkezi olmayan bir dünyaya sahip olmak için, blok zincirini çevreleyen gelişimi,
araçları ve kullanıcı deneyimini kolay bir seçim yapmamı z gerektiğine inanıyoruz.

Cache Token Satış  ı
Cache token satışı, geliştiricilerin ve işletmelerin blok zinciri kullanımlarını tam olarak  güçlendirmek am  acıyla 
tasarlandı. Diğer tokenler, hype oluşturmada harika olsa da, Cache, yerleşik geliştiriciler, işletmeler, web 
siteleri ve şirketlere odaklanacaktır.

Cache token satışı 4 ana bileşenden o luşuyor:

1. Blockstart platformunun oluşturul  ması
a. Blockstart, blok zinciri geliştirmeyi kolaylaştıran çekirdek platformdur

2. Cacheout ekosisteminin oluşturulma sı
a. Cacheout, merkezi olmayan bir ortamda öğrenmenin teşvik edilmiş bir ekosistemidir

3. Devslopes eğitim platformunun ölçeklen dirilmesi
a. Devslopes, yeni nesil blok zinciri geliştiricilerini eğitecek eğitim platformudur

4. Cache tokenin satışı ve dağıtımı
a. Cache bu platformlara güç veren tokendir

Teknolojiyi daha kolay anlaşılabilir ve kullanabilir yapabilir ve sonrasında bu teknolojiyi nasıl kullanacakları 
konusunda eğiticiler yetiştirebilirsek, dünya genelinde geliştiricilerin ve şirketlerin blok zincirini hızlıca 
kullanmaya başlamalarına hazırlayabileceğimize inanıyoruz.
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SDK:  https://github.com/cache-official/cache-typescript-sdk 
Cache Cüzdan: https://github.com/cache-official/cache-wallet 

Cache Detayları 

Satıcı  Devslopes CA LLC 

Token Adı Cache 

Token Sembolü   CHE 

Toplam Token Tedariği   1,000,000,000 

   800,000,000 

Cache  Değeri @ VIP   Satışta (%28 indirim )  $0.018 

Cache  Değeri @   Özel Satışta (%20  indirim)  $0.020 

Cache  Değeri @ Genel Satışta    $0.025 

Token Dağılımı 

     %10

Cache Rezerv %10

%80
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Satın Almaya Uygun Token

Kurucu Takım ve Danışmanlar

*Tüm kilometre taşlarını tamamladığında, satılan 800 milyon Cache'nin 100 milyonluk geliri, Geliştirici İnkübatör Fonu'na gidecek

Cache adında bir token çıkardık. Cache aylardır test ve prototip aşamalarındaydı. Cache artık sirkülasyonda. 
Şu anda, Cache tokeni  kullanarak https://devslopes.com adresinden öğretim kursları satın alabilirsiniz. 

Cache-typescript-sdk'yi kullanarak kendi uygulamalarınızda ve web sitenizde de Cache para birimini 
kullanabilirsiniz. SDK şu anda React Native, Ionic, Web, Electron veya Node API'lerini desteklemektedir.

Resmi Cache cüzdanını kullanarak Cache gönderebilir ve alabilirsiniz. 

Satışa Uygun

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


                
                  

                  
       

                
 

SDK Kullanım Alanları   

             
● Bir iOS veya Android uygulamasında ödemeyi Cache olarak kabul etmek

Bugün, Cache ve cache-typescript-sdk ile yapabilecekleriniz şunlardır:

         ● Web sitenizde ödeme olarak Cache kabul etmek
       ● Mobil, web veya masaüstü uygulamalarında Cache göndermek ve almak

          ● Mobil veya masaüstü oyunlarda oyun içi para birimi olarak Cache kullanmak
             ● Bütün Cache büyük oynayanlarını listeleyen bir uygulama oluşturmak

         ● Ve diğer binlerce fikir ve kullanım vakası

               
          

   

                 
              

● iOS & Android Cüzdan Uygulamaları   
○ iOS ve Android için açık kaynaklı cüzdan uygulamaları üzerinde çalışıyoruz            
○ Yenilikçi gizli anahtar kurtarma    
○ İşlem geçmişleri 
○ Diğer adlarla adres defteri   
○ Eşsiz kripto cüzdanı UX  

● Masaüstü Cüzdan Uygulama Geliştirmeleri    
○ Yenilikçi gizli anahtar kurtarma    
○ Analiz kontrol paneli 

● Devslopes Cache Cüzdan Entegrasyonu    
○ Devslopes, cüzdanı mevcut kullanıcılarına Devslopes masaüstü uygulaması aracılığıyla

getirme yolunda ilerleyecektir
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Cache, NEM blok zinciri platformunda yaşar ve çalışır. NEM, geliştiricilerin platformun üstünde benzersiz, kullanıcı 
dostu çözümler oluşturmasına izin veren güvenli, RESTful API'leri kullanır. Cache göndermek veya cache işlemleri 
yapmak için bir kullanıcı XEM kripto para biriminde düşük bir işlem ücreti ödeyecektir. Ethereum'un aksine, NEM 
blok zincirindeki ücretler değişken olmayan, güvenilir ve düşük maliyetlidir.

Cache-typescript-sdk, NEM ekosisteminden çatallanmış ve ekibimiz tarafından geliştirilmiş bir açık kaynaklı 
kütüphanedir.

Yine, Cache ve cache-typescript-sdk, bugün hem üretimde çalışan bir para birimi ve hem de üründür. 
Cache satın aldığınız an kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yaklaşan Cache Özellikleri

Aşağıdaki Cache özelliklerinin tümü NEM genel blok zincirini (NIS1) ve ilişkili aracını ve özel yükseltmelerini 
kullanır ve her biri açık kaynaklıdır. Bunlar gelişme önceliği sırasına göre sıralanmıştır.



● Cache Ödeme SDK'si
○ Bu Ödeme SDK'sı, web sitelerinin ve uygulamaların, birkaç satırlık kodla birlikte Cache kabul etme

özelliğine olanak sağlamaya adanmıştır. Bu cache-typescript-sdk'nın ötesine geçer. Ödeme
SDK'sı ile bir geliştirici veya şirket, basit bir <script> snippet'i ekleyebilir ve web sitelerinde
tamamen tümden dağıtılmış bir Cache ödeme ağ geçidine sahip olabilir - hepsi tamamen
merkezsiz.

Platformlar 

Blok zinciri geliştirmenin dünya çapında benimsenmesini hızlandıracak 3 ana platform oluşturuyoruz. Bu 
platformlar üç ana segmente hitap edecek:

● Uygulama: Blockstart
● İşbirliği: Cacheout
● Eğitim: Devslopes Kodlamayın Öğrenin Platformu

Platform 1: Blockstart 

Problem

İşletmeler ve ürünler daha sorumlu olmalıdır. Çoğu şirket daha sorumlu olmak ister. Büyük şirketler saldırıya 
uğradığında tüm kullanıcılar ve şirketler yaltaklanır. Birleşik Devletler senatörlerinin, büyük bir şirketin CEO'su ile 
yaptığı röportajlara şahit olduk. Verilerimizin dünya genelindeki hükümet seçimlerini manipüle etmek için 
kullanıldığını öğrendik. Kullanıcılar ve sorumlu şirketler, teknolojide daha iyi bir gelecek isterler. 

Sorun şudur ki, daha merkezi olmayan bir geleceğin elde edilmesi o kadar kolay değil. Blok zinciri teknolojisi 
inanılmaz derecede karmaşıktır ve işe almak için blok zinciri geliştiricilerini bulmak da aynı derecede karmaşık 
olabilir.

Blok zinciri teknolojilerini dahil etmeyi seçerseniz, hangi platform ve takımı kullanacağınıza karar vermelisiniz ve 
daha sonra, önemli zaman ve para harcayarak geliştiricileri işe almalı, eğitmeli ve çözümlerinizi bunun üzerine 
inşa etmelisiniz. Giriş engeli inanılmaz derecede yüksektir. 

Çözüm

Blockstart, blok zinciri teknolojisini mevcut platformlarına ve araçlarına uygulamak için geliştiricileri, 
girişimleri, ürünleri ve kuruluşları güçlendirmeye odaklanmış bir blok zinciri platformu ve araç 
takımıdır. 

Blockstart, Cache token satışının hareket ettirici amacıdır. Blok zinciri ve kripto paraların, geliştiriciler ve şirketler 
kullanıcılarına sunana kadar hiç bir zaman kitlesel olarak benimsenmeyeceğine inanıyoruz.
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Dünyanın daha fazla mahremiyete veya daha fazla şeffaflığa sahip olma yolunda gitmesini bekleyemeyiz. Daha 
iyi bir seçim yapmak için insanlara güvenemeyiz, çünkü kolay seçim her zaman kazanacaktır.

Blockstart, geliştiricilerin ve şirketlerin blok zincirini kolay seçim olarak sunmalarına yardımcı olan platformdur.

İşletmeleri Dahil Ediyoruz

Blockstart'ın ilk aşaması, mevcut işletmeler ve ürünleri dahil etmek üzerine odaklanmıştır.

İşletmeler gelir elde eden alt çizgiye odaklanmalıdır. Merkezsizliğe, şeffaflığa, güvencesizliğe ve tokenleştirmeye 
önemli ölçüde zaman ve para harcamak çoğu işletme için asla bir öncelik olmayacaktır.

Blok zinciri savunucuları olarak bu gerçeği kabul etmeliyiz. İşletmelerin daha sorumlu olmasına yardımcı olalım. 
Onların zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlayacağız.

Blocktart'ın devreye girdiği yer burasıdır.

Blockstart mevcut işletmeleri kendi platformuna dahil edecektir. İşletmelerin dakikalar içinde kendi blok zinciri 
ağlarını kurmasına olanak tanıyan bir kontrol paneli oluşturuyoruz.

Bu çoğu işletme için kalkıp, hızlıca koştuğu başlangıç noktasıdır. Zaman geçtikçe, işletmeler ağını organik olarak 
yetiştirebilir, ürünlerinin kullanıcılarını ev sahibi devrelere teşvik edebilirler. 

Peki ya denetim, otonomi ve merkezsizlik?

İşletmeler için bulutta bulunan blok zinciri nodları merkezsiz değil!

Bu doğru. Tasarım gereği tamamen merkezsiz değildir. Dünya, tam gelişmiş otonomi ve merkezsizliği 
benimsemeye hazır değil - ve açıkçası, henüz hiçbir platformda mevcut değil.

Yaklaşımımızda gerçekçiyiz. İşletmeleri dahil etmek, onları doğru yönde hareket ettirmek ve zaman içinde diğer 

blok zinciri özelliklerini merkezsiz hale getirmesine ve birleştirmesine yardımcı olmak.
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Kolay Hesap Oluşturma
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Dakikalar İçinde Ağınızı Kurun
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Aşama 1: Özellikler 

Aşağıda Blockstart'ın geliştirilmesinin 1. aşamasında oluşturulacak özelliklerin listesi 
verilmiştir:

1. İş ağı yönetimi için merkezsiz masaüstü uygulaması
2. İşletme hesabı oluşturma

a. Cüzdanlar, Anahtarlar, Hesap Kurtarma
b. %100 merkezsiz

3. Özel blok zinciri ağı oluşturma
4. Kripto para oluşturma

a. İşletmeler, ürünleri için para birimleri oluşturabilir
5. Varlık oluşturma

a. İşletmeler, dijital ürünler veya maddi mallar için varlıklar oluşturabilir
6. iOS SDK

a. İşletmeler, Swift'te yazılmış iOS SDK üzerinden iOS uygulamalarındaki ağlarıyla etkileşime girebilir
7. Android SDK

a. Kotlin'de yazılan ve Java veya Kotlin ile kullanılabilen Android SDK üzerinden işletmeler, Android
uygulamalarındaki ağlarıyla etkileşime girebilir

8. Unity SDK
a. C# ile yazılmış, sürükle ve bırak prefabrikleriyle kombine edilmiş bu SDK ile oyun geliştiricileri,

mobil, web veya masaüstü için Unity oyunlarındaki ağlarıyla etkileşime girebilir
9. Borsa SDK

a. Borsalar için işletmeler tarafından oluşturulan kripto paraları kabul etmeye başlamasını süper
basit yapan bir SDK

10. Süper Devreler
a. İşletmeler bir dizi yüksek performanslı Süper Devre başlatabilir. Süper Devreler, REST API'sini

barındırır ve her devre saniyede 4000 işleme kadar destekleyebilir

11. Standart Devreler
a. İşletmeler, kullanıcı veya ağ devrelerini temsil eden Standart Devreler başlatabilir. Standart

devreler çoğunlukla ağların hızlı bir şekilde düzgün ve sorunsuz çalışması için kullanılır. Zamanla,
işletmenin müşterileri devre kurdukça ağ daha merkezsiz hale gelecektir

b. Standart Devreler, ağın genişletilmesine yardımcı olmakamacıyla işletmenin kullanıcıları
tarafından indirilebilen bir çapraz platform yürütülebilir sürümü ile birlikte gelir

12. Blockstart Mobil Uygulaması
a. İşletmeler, ağları için para birimleri ve varlıklar oluşturabilir. Uygulamalarını ve işlerini izlemek için

gereken ilgili verileri görebilir

13. İşletmeler Arası (B2B) Satışlar
a. Blockstart bu hizmetleri mevcut işletmelere agresif bir şekilde satacak. Cache sahipleri için bu

önemlidir çünkü işletmeler bu hizmetler için Cache olarak ödeme yapabilirler
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Aşama 2: Geliştiriciler, Uygulamalar, ve Girişimler 

Aşama 2'nin tamamı halka açık blok zinciri ve geliştiricinin katılımı ile ilgilidir.

Geliştiriciler ve düşük bütçeli girişimler, daha büyük işletmelerin karşılaşabileceği doğru blok zincirini seçmenin 
çok zor ve sonrasında blok zinciri uygulamalarının nasıl geliştirileceğini öğrenmenin oldukça karmaşık olması 
gibi aynı sorunların çoğuna sahiptir.

Geliştiriciler ve girişimler, düşük maliyetli isteğe bağlı blok zinciri hizmetlerine de ihtiyaç duyuyor. Bu şekilde, 
uygulamalarını ve şirketlerini büyütürken para kazanma modellerini anlayabiliyorlar.

Blockstart genel blok zinciri, bu geliştiriciler ve girişimler için mükemmel bir çözümdür.

Geliştiriciler projelerini yönetmek için alanlar (domain) oluşturacaklar. Alanlar, bütün blok zinciri ağına özgü 
olmaları bakımından web alanlarına benzer. 

Geliştiriciler daha sonra bu alanda varlıklar ve kripto para birimleri oluşturabilir. Geliştiriciler yeni alanlar, varlıklar 
ve para birimleri oluşturmak için ücret öder. Tüm ücretler Cache ile ödenir. 

Geliştiriciler kullanıcıları uygulamalarına dahil ettikçe, bu kullanıcılar geliştiricinin varlıkları ve şifrelemelerini 
kullanarak işlem yapacaktır. Tüm son kullanıcı işlemlerinde de Cache ilişkili ücretler vardır. Geliştiriciler, 
kullanıcıların kesintisiz bir deneyimi için ücretlerini ödemeyi seçebilir veya kullanıcıların geliştiricinin varlıklarıyla/
para birimleriyle birlikte Cache ödemesini sağlayabilir.

Geliştiriciler uygulamalarında ve kullanıcıları için birincil token olarak Cache kullanmayı da seçebilirler.

Madencilik ve Denetim 

Aşama 2, yönetişim ve madenciliğin sunulduğu yer. Halka açık blok zincirinin tamamen merkezsiz olması için, 
kullanıcıların Madenci Devreleri çalıştırarak ağı yaymaları için teşvik edilmesi gerekecektir. 

Madenci Devreleri NEM'in kanıtlanmış Önem Kanıtı (POI) algoritmasını kullanacaktır.

Önem Kanıtı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Catapult Teknik Raporu 
NEM Teknik Referansı 

Özetlemek gerekirse, Önem Kanıtı, bir kullanıcının (Madenci Devre) ağ ile daha çok etkileşmesi, onların daha 
önemli hale gelmesi ve artık işlemlerden kaynaklanan madencilik ücretlerinin daha yüksek olduğu anlamına 
gelir. 

Önemi belirleyen bazı ağ etkileşimleri arasında Cache gönderme, Cache alma ve alan adları, varlıklar ve şifreleme 
oluşturma yer alır.
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Bir kullanıcı Blockstart'ı ne kadar çok kullanırsa, o kadar çok para kazanır. Önem Kanıtı, özellikle pahalı madencilik 
donanımlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak ve hem de, elit devrelerin devralmalarını önlemek için 
tasarlanmıştır. 

Madenci Devreleri hemen hemen her bilgisayarda çalıştırılabilir.

Her yeni bir işlem bloğu yazıldığında, bloğu blok zincirine yazmak için rastgele bir Madenci Devre seçilecektir. Bu 
Madenci Devresine eklenmiş olan kullanıcı hesabı, o bloğun içinde yer alan tüm işlem ücretlerini alacaktır.

Geliştiriciler ve son kullanıcılar tarafından yapılan tüm işlem ücretleri yalnızca Madenci Devrelerine gider.

Geliştiricilerin alanlarını, şifrelemelerini ve varlıklarını oluşturmaları için ödenen ücretler, Blockstart şirketine 
(Devslopes CA LLC) gider. Blockstart'ın geliri nasıl ürettiği ve platformu nasıl geliştirdiği bu şekildedir.

Not: Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için Önlem Kanıtı algoritmasına yapmak istediğimiz değişiklikler var.

İşletme Özelliği İyileştirmeleri

Özel ağ araçlarını kullanan bir işletmeyseniz, kullanıcılarınızın kripto paralarınızı kazabileceği kendi Maden 
Programınızı başlatabilirsiniz.

İşletmeler, kullanıcılarına verilen ödüllerin ikramiye seviyelerini ayarlayabilir. Şirketlerin kendi ürünlerinin denetimi 
ve merkezsizliğinde bir miktar etkisi olması gerektiğine inanıyoruz.

İşletmeler, Maden Programını kullanmamayı ve ağlarının genişliğini uygun gördükleri şekilde teşvik etmeyi 
seçebilirler.

Özel ağlar için Cache ücreti yoktur. Blockstart (Devslopes CA LLC), Süper Devre ve Standart Devre başlatan 
işletmeler tarafından gelir elde eder.   

Geliştirici ve İşletme Özellik Geliştirmeleri 

Aşama 2, aynı zamanda Blockstart’ın sağlam analitik platformunu da getiriyor. Geliştiriciler ve işletmeler, (ancak 
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) önemli bilgilerin bir listesini görebilir:

1. Varlık/para birimi başına yapılan toplam işlem
2. En çok harcama yapanlar
3. Toplanan toplam ücret
4. Aktif hesaplar
5. Günlük Aktif Hesaplar
6. Aylık Aktif Hesaplar
7. Saat/gün/ay başına ortalama işlemler
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8. Farklı varlıklar/para birimleri arasındaki kullanım karşılaştırmaları
9. Gelecekte çok daha fazlası

Analitik kontrol panelinin amacı, işletmelerin ve geliştiricilerin, kullanıcıların uygulamalarıyla, varlıklarıyla ve 
para birimleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olmasıdır.

Bu analitik kontrol paneli, tüm geliştiriciler ve işletmeler için ücretsizdir.
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Aşama 2: Özellikler

1. Blockstart genel blok zinciri
2. Blockstart genel TEST blok zinciri
3. Madenci Devreler ve Denetim
4. İşletme Özel Ağ Madenci Devreleri
5. Analitik kontrol paneli
6. Kimlik SDK

a. Geliştiriciler, geçmişte merkezi veritabanlarında tutulan hassas verilerin merkezsiz olmasına
yardımcı olmak için Blockstart’ın Anonim Kimlik SDK'sını kullanabilir

7. Pazar iOS SDK
a. Bu SDK, geliştiricilerin kendi kullanıcıları için uygulayabilecekleri tamamen işlevsel bir pazara

sahiptir; bu da onlara varlıkların ve para birimlerinin platformun diğer kullanıcılarıyla ticaret
yapabilmelerini sağlar

b. Bu SDK bir kullanıcı arayüzü çözümü veya özelleştirilmiş kod çözümü içerir
8. Pazar Android SDK

a. Bu SDK, geliştiricilerin kendi kullanıcıları için uygulayabilecekleri tamamen işlevsel bir pazara
sahiptir; bu da onlara varlıkların ve para birimlerinin platformun diğer kullanıcılarıyla ticaret
yapabilmelerini sağlar

b. Bu SDK bir kullanıcı arayüzü çözümü veya özelleştirilmiş kod çözümü içerir
9. Pazar Unity SDK

a. Bu SDK, geliştiricilerin kendi kullanıcıları için uygulayabilecekleri tamamen işlevsel bir pazara
sahiptir; bu da onlara varlıkların ve para birimlerinin platformun diğer kullanıcılarıyla ticaret
yapabilmelerini sağlar

b. Bu SDK bir kullanıcı arayüzü çözümü veya özelleştirilmiş kod çözümü içerir
10. Emanet SDK

a. Emanet SDK'sı, varlıkların ve fonların ticaretini inanılmaz derecede kolaylaştırır
11. KYC (Müşterinizi Tanıyın) & AML (Kara Para Aklamayı Önleme)

a. KYC ve AML'yi doğrudan uygulamalarınıza uygulamak için kullanımı kolay SDK'mızı kullanın. KYC
ve AML, dijital para birimleri ve varlıkların dünyasında çözülmesi gereken ortak bir sorun olacaktır

b. Bu SDK ayrıca, kullanıcılarınızın KYC ve AML üzerinden devam etmesini sağlayan isteğe bağlı bir
Kullanıcı Arayüzü içerir

12. Kripto Mail
a. Kripto Mail, taraflar arasında mesaj göndermek için benzersiz adres karmalarını kullanan yeni bir

iletişim şeklidir. Kripto Mail, kullanıcıların rahat hissettikleri her türlü kimliği sağlamasına ve
kolayca bir adresi kapatıp yeni posta hesapları oluşturabilmelerine olanak tanır. Bu kolay
kullanımlı SDK, geliştiricilere Kripto Mail'i uygulamalarına dahil etme olanağı sağlar.

13. Mobil Uygulama Son Kullanıcı İyileştirmeleri
a. Her geliştirici, Blockstart alanı için benzersiz bir URL alır. Geliştiriciler bu URL'yi kendi web

sitelerine yerleştirir veya kullanıcılara verir. Ve bu, Blockstart uygulamasına derinlemesine bağlantı
kuracak, ancak markanızı kullanacaktır. Son kullanıcılar güçlü Blockstart cüzdan özelliklerini alır,
ancak sizin para birimlerinizi, varlıklarınızı, logolarınızı ve markanızı kullanır.
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Blockstart Teknolojisi 

Blockstart, NEM Catapult blok zincirinin özelleştirilmiş çatallı versiyonunu gururla kullanıyor.

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

Catapult Temel Özellikleri: 

● Catapult, C ++ üzerinde oluşturulmuş, NEM'in 2. versiyon blok zinciri motorudur
● Catapult NEM v1 blok zinciri temel özelliklerinin tümünü içerir, ancak daha yüksek performans verir
● Saniyede 4000 işlem
● Güçlü REST API
● Açık kaynak

Mayıs 2018 itibariyle Catapult şunları içermez:

● Denetim
● İşlem ücretleri
● Madencilik

Bunlar NEM Takımı tarafından aktif geliştirme altındaki özelliklerdir. Blockstart takım üyeleri de Catapult teknoloji 
kümesine katkıda bulunacaktır.

NEM blok zinciri ve teknolojileri, güvenilirlik, özellik kümeleri ve ilk önce geliştirici zihniyetiyle, kanıtlanmış bir sicile 
sahiptir.

NEM, şu anda dünyanın en popüler 15. kripto parası XEM'i kullanıyor. Blockstart oluşturulduğunda, NEM v1 blok 
zinciri ve Blockstart arasında Cache aktarımına imkan vermek için bir protokol oluşturacağız. Blockstart, 
kullanıcıların XEM ücretlerini ödemesine gerek kalmadan Cache ile etkileşime girmesine izin verecektir.

NEM ve hususlarla ile ilgili daha fazla teknik bilgi için:

• Denetim
• Güvenlik
• Fikir Birliği
• Önem Kanıtı
• Özellikler
• Programlama dilleri
• API'ler
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Okuyun: 

Catapult Teknik Rapor 
NEM Teknik Referans 

Blockstart sadece başka bir blok zinciri platformu değildir. Blockstart, blok zincirini daha erişilebilir hale getirmek 
için kullanıcılara yönelik özellikler geliştirmek üzere birleşik bir topluluk tarafından desteklenen kanıtlanmış 
teknolojiyi kullanacaktır.

Blockstart sık sık yenilik yaptıkça, açık kaynaklı NEM projelerine geri verecektir. Blocktart, NEM başarılı olursa 
başarılı olur.

Platform 2: Cacheout 
Cacheout, programlama ve teknik sorular için kaliteli sorular ve cevaplar üretmek üzere 
tasarlanmış bir ekosistem, web sitesi ve platformdur.

Cacheout, dünya genelinde Cache tokenlerini dağıtmaya yardımcı olacaktır.

Ayrıca Cacheout, blok zinciri veya kripto para birimine aşina olmayan geliştiricileri, merkezi olmayan uygulamaların 
bu heyecan verici yeni dünyasına dahil edeceği bir ortamdır.

Stack Overflow ve Reddit gibi birçok platformun soruları göndermek için katı gereksinimleri vardır ve öğrenciler sık 
sık cevapsız bırakılıyor, ve çoğu zaman da cesaretleri kırılıyor.

Ya öğrencilerin sorularının cevaplanması için kefil ödeyebilecekleri ve uzmanların insanlara yardım etmek için para 
kazanabilecekleri bir ortam olsaydı?

Cacheout'a hoş geldiniz. Cacheout, etkili Soru & Cevap düzenlemek için para birimi destekli bir ekonomi kullanır. 
Sorulan soru 100 kere yayınlanmış olsa bile, uzmanlar yardım için teşviktedirler. Öğrenciler, insanların değerli 
zamanlarını yardım etmek için harcadıkları gerçeğine saygı duyarlar ve bu nedenle bunun için ödeme yapmaya 
hazırdırlar.

Cacheout açık kaynaklı, merkezsiz ve halihazırda geliştirme aşamasında. Cacheout, ödeme yöntemi olarak Cache 
tokeni kullanır.

Devslopes CA LLC, Cacheout'tan hiçbir ücret almaz veya kazanç elde etmez. Bu hakikaten merkezi olmayan bir 
ekosistemdir.
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Cacheout Ana Sayfası, Gönderi Oluşturma, Cevaplar ve Profil Görünümü 
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Cacheout Teknolojisi

Cacheout'ta kullanılan Cache tokeni, NEM genel blok zinciri aracılığıyla çalışır. NEM’in güçlü API'lerini, ödüller için 
Cache cinsinden işlemler yapmakta kullanıyoruz.

Cacheout ön uç kullanıcı deneyimi için Angular  kullanacak. Bu bir masaüstü uygulamasında Electron ile 
sunulacaktır.

Bir kullanıcı Cacheout masaüstü uygulamasını yüklediğinde, Tendermint blok zincirini kullanarak sahne 
arkasında bir devre kuracaktır. Tendermint'in P2P ağ özelliklerini diğer devrelerle iletişim kurmak için 
kullanacağız.

Soru ve cevap verileri merkezsiz olacak, ancak değişmez olması gerekmeyecek. Ağ üzerindeki tüm devrelerdeki 
veri senkronizasyonunu işlemek için Apache Kafka akışını ve RethinkDB kullanacağız.

Kafka ve RethinkDB'yi kullanmak, işlemlerin/performansın yıldırım hızında olcağını gösterir.  

Kullanıcılar standart çok katmanlı bir mimari uygulamasının hızını ve faydasını elde edecekler, ancak bütünüyle 
%100 merkezsiz.

Şirketlerin, kalıcı olmayan veriler için bile merkezi olmayan sistemleri kullanmaya başlaması önemlidir. Bu, ürün 
çalışma sürelerinin daha yüksek tutulmasına yardımcı olur ve merkezi şirketlerin çalışanlarının kötü niyetli 
eylemler gerçekleştirmesini önler.  getcache.io 16 
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Bir kuruluş tarafından yönetilen bu projenin tek bölümü, Devslopes CA LLC'nin açılış sayfası olan https://
cacheout.io  sayfasıdır.

Açılış sayfası, yalnızca bazı statik bilgileri ve masaüstü uygulamalarının indirme bağlantılarını sağlayacaktır.

Cacheout'un gelecek sürümleri iOS ve Android cihazları destekleyecektir.

Cacheout için devam eden açık kaynak çalışması Github projesi:

https://github.com/devslopes/cacheout 

Platform 3: Devslopes Kodlamayı Öğren Platformu 

Devslopes Takımı, çoğunluğu perde arkasında olsa da Cache Token Satışında önemli bir rol oynar.

Devslopes dünya çapında 300.000'den fazla öğrenciye nasıl kod yazılacağını öğretti. Bütün teknolojiler için yeni 
eğitim içeriği oluşturmaya ve binlerce öğrenci daha getirmeye devam edeceğiz.

Devslopes, Cache Token Satışının bir parçası olarak açık kaynaklı bir platform haline gelecek ve Devslopes ürünü 
zaman içinde tamamen merkezsiz olmak için çalışacaktır. Devslopes, Cache, Cacheout ve Blockstart'ın başarısı 
için önemlidir, çünkü tüm bu platformlar için ana üretim aracıyız. Devslopes öğrencileri bulur, eğitir ve onları 
geliştirici ve blok zinciri ekosistemine yerleştirir.

Cache Token Satışından elde edilen gelir, Devslopes ve Blockstart'ta çalışanların işe alınmasında kullanılacaktır. 
Her iki şirket de NEM, Cache SDK'ları, Cacheout ve NEM Catapult gibi açık kaynaklı projelerin geliştirilmesine 
öncülük edecektir.
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Yol Haritası & Gelir Hedefleri
Bu yol haritası yaklaşan gelişim planımızı gösteren bir iş planıdır. Her teknolojide olduğu gibi, geliştirme zor 
olabilir ve özelliklerin müşteri ihtiyaçlarına göre önceliği değiştirebilir. Aşağıdaki özellik, platform ve geliştirme 
tarihleri tahminidir ve bu token satış promosyonunda belirtilen belirli gelir hedeflerine ulaşılmasıyla koşulludur.

Token Satışı Tarihleri 

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

● 06/11/18 - 07/25/18
○ Özel Cache Satışı

● 07/25/18 - 08/31/18
○ Genel Cache Satışı

Özellik Geliştirmelerinin Tahmini Tamamlanma Tarihleri

Not: Özellik geliştirmelerinin başlangıç tarihleri, https://getcache.io üzerinde gösterildiği gibi gelir kilometre 
taşlarıyla uyumludur.

1. Cache SDK - Tamamlandı
2. Cache cüzdan masaüstü uygulaması - Tamamlandı
3. Mobil Cache cüzdanları - 20/07/18
4. Masaüstü Cache cüzdanı geliştirmeleri - 20/07/18
5. Devslopes Kodlamayı Öğren platformu açık kaynak oluyor - 20/08/18
6. Cacheout platformu - 30/10/18
7. Javascript Ödeme SDK - 30/11/18
8. Blockstart B2B v1 - 30/01/19
9. Blockstart iOS SDK - 30/01/19
10. Blockstart Android SDK - 20/02/19
11. Blockstart Unity SDK - 20/02/19
12. Cache Geliştirici Fonu Oylama Protokolü - 30/03/19
13. Blockstart Genel Blok Zinciri (Yalnız Geliştirici) v1 - 01/05/19

Bu ürünleri/özellikleri son teslim tarihlerine kadar oluşturmak için, mevcut ekibin yanı sıra işe alım yapıyor ve eğitir 
olacağız:

1. Çekirdek blok zinciri motoru geliştirme için kıdemli C ++ mühendisi
2. B2B devre ölçeklendirme için kıdemli bulut/ağ mühendisi
3. Ek iOS mühendisi (SDK ekibi)
4. Ek Android mühendisi (SDK ekibi)
5. Ek oyun geliştiricisi (SDK ekibi)
6. Kıdemsiz NEM blok zinciri geliştiricisi
7. Kıdemli web geliştiricisi 
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Platformun büyümesi için işe alacağız:

1. B2B Satış uzmanı
2. Proje Menajeri
3. Hukuk ve uyum görevlisi
4. Yarı zamanlı Mali İşler Müdürü

Şirket Geçmişi

Bu token satışı, 2015 yılında kurulan bir çevrimiçi kodlamayı öğren platformu olan Devslopes'u yaratan ekip 
tarafından size sunuldu.

Devslopes dünya çapında 200'den fazla ülkede 300.000'den fazla öğrenciye eğitim verdi. iOS, Android, Oyun 
Geliştirme, React, Angular, Devre, API geliştirmeyi ve son zamanlarda blok zincirini öğretiyoruz.

Karmaşık şeyler alıp bunları basit ve kullanışlı hale getirme konusunda tutkuluyuz. Bu temel değer, Cache, 
Cacheout ve Blockstart'ın merkezidir.

Ekibimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, işte birkaç bağlantı:

● Devslopes platform
● Devslopes blog
● Devslopes Youtube
● Devslopes Instagram
● Devslopes Udemy'de
● Devslopes Google Araması
● Devslopes 800 Sayfa iOS Kitabı
● Devslopes Başarılı Kickstarter
● Pearson Vue Ethereum Sertifikasyonu Oluşturuldu
● Pearson Vue Blok Zinciri Mimarı Sertifikasyonu Oluşturuldu
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Takım
Bu ürünleri inşa eden ekip, kıdemli geliştiriciler, öğretmenler, tasarımcılar ve teknoloji meraklılarıdır. Tüm ekip 
üyeleri yasal olarak Devslopes CA LLC şirketi altında çalışır.

Mark Price | CEO ve Blok Zinciri Geliştiricisi
Mark, 2007'den beri programlama ve öğretimle uğraşmakta. Geçmiş yıllarda birçok iOS, Android, web 
uygulamaları, oyunlar oluşturmuştur. Call of Duty Ghosts mobil uygulaması/oyunu üzerinde çalışma fırsatına 
bile sahip olmuştur. 2015'ten beri Devslopes Kodlamayı Öğren'e sahip ve işletiyor. Ve şimdi her gününü blok 
zinciri teknolojisinde çalışmayla geçiriyor. Mark, merkezsizlik, sansür direnişi, teknolojinin kullanılabilirliği ve 
eğitimi konusunda tutkulu.

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

Evan Leong | Ürün Genel Başkan Yardımcısı
Evan, son on yıldır tüketici girişimleri ile ilgilenmiş, ürün geliştirme, kullanıcı deneyimi ve pazarlama konularında 
uzmanlaşmıştır. 2015 yılında Devslopes'a katıldı ve o zamandan beri çeşitli Devslopes ürünlerinin öncülüğünü 
yapıyor. Evan, pratik kullanım durumlarını güçlendiren teknolojinin perde arkasında görünmez olarak blok 
zincirinin, dünya çapında benimsenmesinde tutkuludur.

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

Jacob Luetzow | Mühendislik Genel Başkan Yardımcısı ve Blok Zinciri Geliştiricisi 
8 yıllık makine mühendisliği ve donanım otomasyonundan sonra, Jacob yazılım dünyasına döndü. Bir yıl içinde 
iOS geliştiricisinden, arka uç geliştiricisi, sistem mimarı ve proje liderine yükseldi. Jacob şimdi Ethereum, 
Hyperledger ve NEM üzerinde aktif olarak gelişmektedir. Merkezsizlik tutkusunu yakaladı ve blok zinciri 
geliştirmeyi daha erişilebilir ve yaygın hale getirmek için heyecanlandı.

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

Jack Davis | Ağ Yöneticisi ve Arka Uç Geliştiricisi
Jack, 1995'ten beri profesyonel bir ağ yöneticisidir. Çevirmeli internet servis sağlayıcısıyla başlayıp, günümüzün 
modern fiber optik teknolojisine kadar kat etmiştir. Birçok kurumsal ve tüzel ağın yanı sıra kamu erişim ağları 
tasarladı, kurdu ve yönetti. Bu esnada Jack çeşitli yazılım geliştirme projeleri ve farklı platformlarda çalıştı. 1995 
yılında Slackware Linux ile başlamış olmasıyla, özellikle Linux'a çok düşkündür. Jack 2016'da Devslopes'a katıldı 
ve Devslopes ve Blockstart'ın blok zinciri çözümleri için güvenlik ve altyapı uygulamalarına yardımcı oluyor.

Nathan Brewer | Web ve Blok Zinciri Geliştiricisi
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Nate mühendislik ve blok zinciri dünyasında yükselen bir yıldız. Sadece bir yıl içinde Nate, iOS, React, Angular, 
Electron ve NEM blok zincirleri geliştirmeyi öğrendi. Aynı dönemde, 500.000 satırdan fazla kod yazdı. Merkezsizlik 
ve yeni ortaya çıkan teknolojiler konusunda tutkulu.

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

Caleb Stultz | iOS & SDK Geliştiricisi
Caleb, 2015'ten bu yana iOS uygulamaları geliştirmektedir. Devslopes'ta lider iOS eğitmenidir ve Swift, iOS ve daha 
pek çok şey üzerinde 50 saatin üzerinde öğretim içeriği üretmiştir. 2016'dan beri Devslopes ile çalışmaktadır. Blok 
zincirinin eşitliği, güvenliği sağlama ve dengeyi getirme gücüne inanmaktadır. Caleb, blok zincir teknolojisi ile güç 
şebekesini merkezsizleştirme gibi ekolojik girişimleri derinden önemsiyor.

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

Jonathan Burgoyne | Android & SDK Geliştiricisi
Jonny Burgoyne, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahip ancak görev aşkını 
yazılım geliştirme ve öğretmede buldu. Hem iOS hem de Android'de kapsamlı olarak öğretti ve geliştirdi. Kodlama 
ve başkalarının kod öğrenerek hayatlarını iyileştirmelerine yardımcı olma konusunda tutkulu. Johnny, Johnny, 
blok zincirini dünyaya benimsemenin ve kullanmanın kolay bir şekilde getirilmesine yardımcı olmaktan heyecan 
duyuyor.

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

Jason Brewer | Web & SDK Geliştiricisi
Jason, 2015'ten beri programlama yapmaktadır. İnteraktif web siteleri ve uygulamaları oluşturmuş, Angular ve 
React gibi ön uç teknolojilerde uzmanlaşmıştır. Kodlama, blok zinciri, merkezsizlik ve güvenlik için bir tutkusu var.

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

Ben Kimble | Oyun & SDK Geliştiricisi
Ben, 2012'den beri mühendislik yapıyor ve Yazılım Mühendisliği'nde Lisans Derecesi var. Küçüklüğünden beri oyun 
oynamaya bayılıyor. Video oyunlarını, geliştiricilerin ve göstericilerin hikayelerini anlatmaları ve kitleleri çekmek 
için en üst düzey medya aracı olarak görüyor. Merkezsizlik, güvenlik, oyuncu anonimliğini koruma, geliştiriciler ve 
oyuncular için iyi kullanıcı deneyimi için tutkulu. Blok zincirini oyun geliştirmenin geleceği olarak görüyor ve bu 
modern rönesansın oyuncu deneyimi, para kazanma ve geliştirici özgürlükleri için neler getireceğini görmek için 
heyecan duyuyor.

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

Devslopes, Blockstart, Cacheout, Cache ve ilişkili ürünleri, marka, web siteleri ve topluluklar aşağıdakilere aittir ve 
tarafından işletilir:

Devslopes CA LLC 

1203 Priscilla Lane 
Arroyo Grande, CA 93420 

Şirket Esas Sözleşmesi

Yasal

Devslopes, Amerika Birleşik Devletleri'nde FinCEN aracılığıyla bir Para Hizmetleri İşletmesi (MSB) olarak faaliyet 
gösteriyor. Devslopes CA LLC, bu token satışının başlamasından itibaren 180 gün içinde FinCEN ile bir MSB olarak 
kaydolmalıdır.
(28/05/18). 

Cache tokeni geçerli sirkulasyonda bulunduğundan, üretimde faaliyet gösterdiğinden ve bir veya daha fazla kurum 
tarafından kullanıldığından dolayı, Cache tokenlerini satın almanız yasal olarak bir döviz kuru olarak kabul edilir. 
ICO ve token satışı gibi kelimeler topluluk ve/veya bu kampanyanın katılımcıları tarafından kullanılabilse de, 
Devslopes CA LLC tarafından ihraç edilen hiçbir menkul kıymet bulunmamaktadır.

Devslopes CA LLC, bir Cache tokeni satın alınması nedeniyle sermaye kazancı, temettü veya kar vaat etmemektedir. 
Cache, çeşitli döviz kurlarında başka bir döviz cinsi ile satın aldığınız/takas yaptığınız bir tokendir.

Mümkün olduğunca şeffaf olma girişiminde, Devslopes CA LLC, bu token satış promosyonundan elde edilen gelirin 
nasıl kullanılacağını ispatlamak amacıyla finansman ve hedefler gibi kelimeleri kullanır.
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