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RSK Infrastructure 
Framework lança solução de 
identidade digital rLogin
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BUENOS AIRES, Argentina, (8 de março de 2021)

A RSK lançou uma solução de identidade digital unificada que 
permite aos desenvolvedores de aplicativos da web integrar 
tecnologias de blockchain. O  rLogin faz parte do conjunto de 
ferramentas RSK Infrastructure Framework (RIF) e é nativamente 
compatível com as redes Bitcoin e Ethereum. O recurso oferece aos 
usuários de qualquer aplicativo habilitado para rLogin a capacidade 
de usar suas carteiras criptográficas para autenticar e armazenar 
seus dados, portando-os em diferentes aplicativos Web 2.0 e Web3 
conforme desejarem. Esta também é uma oportunidade para os 
usuários construírem sua própria reputação digital sem a 
necessidade de depender do setor bancário tradicional ou da 
grande tecnologia, com a vantagem adicional de ter controle total 
sobre como seus dados são usados e gerenciados.

 Qualquer aplicativo que integre o rLogin se beneficiará de vários 
recursos básicos. Esses incluem:

--->Um front-end capaz de interagir com qualquer carteira de 
blockchain que o usuário escolher, com uma experiência de usuário 
pré-projetada para registro e login
--->Um back-end que autentica usuários por seus endereços de 
carteira, que serve como um identificador descentralizado (DID)
--->Um modelo de registro capaz de solicitar aos usuários acesso aos 
dados armazenados no Data Vault, o seu armazenamento em nuvem 
centrado no usuário
--->Compatibilidade total com os padrões W3C SSI: Identificadores 
descentralizados (DID) e credenciais verificáveis (VC)

Embora existam alguns serviços semelhantes disponíveis para 
Ethereum, o RIF é o primeiro a oferecer uma solução abrangente 
para integrar identidade auto-soberana descentralizada em 
qualquer aplicativo com compatibilidade nativa para Ethereum e 
Bitcoin (via RSK). O RLogin já está integrado com várias carteiras, 

A rLogin se integra com aplicativos da web e blockchain para oferecer 
aos usuários o controle de seus próprios dados e identidade digital.

https://www.iovlabs.org/


BUENOS AIRES, Argentina, (4 de março de 2021)

A RSK lançou uma solução de identidade digital unificada que 
permite aos desenvolvedores de aplicativos da web integrar 
tecnologias de blockchain. O  rLogin faz parte do conjunto de 
ferramentas RSK Infrastructure Framework (RIF) e é nativamente 
compatível com as redes Bitcoin e Ethereum. O recurso oferece aos 
usuários de qualquer aplicativo habilitado para rLogin a capacidade 
de usar suas carteiras criptográficas para autenticar e armazenar 
seus dados, portando-os em diferentes aplicativos Web 2.0 e Web3 
conforme desejarem. Esta também é uma oportunidade para os 
usuários construírem sua própria reputação digital sem a 
necessidade de depender do setor bancário tradicional ou da 
grande tecnologia, com a vantagem adicional de ter controle total 
sobre como seus dados são usados e gerenciados.

 Qualquer aplicativo que integre o rLogin se beneficiará de vários 
recursos básicos. Esses incluem:

--->Um front-end capaz de interagir com qualquer carteira de 
blockchain que o usuário escolher, com uma experiência de usuário 
pré-projetada para registro e login
--->Um back-end que autentica usuários por seus endereços de 
carteira, que serve como um identificador descentralizado (DID)
--->Um modelo de registro capaz de solicitar aos usuários acesso aos 
dados armazenados no Data Vault, o seu armazenamento em nuvem 
centrado no usuário
--->Compatibilidade total com os padrões W3C SSI: Identificadores 
descentralizados (DID) e credenciais verificáveis (VC)

Embora existam alguns serviços semelhantes disponíveis para 
Ethereum, o RIF é o primeiro a oferecer uma solução abrangente 
para integrar identidade auto-soberana descentralizada em 
qualquer aplicativo com compatibilidade nativa para Ethereum e 
Bitcoin (via RSK). O RLogin já está integrado com várias carteiras, 

incluindo Metamask, Nifty, Liquality e WalletConnect. Em breve mais 
integrações de carteira. 

O proprietário do produto RIF Identity, Milton Berman, declara sobre o 
lançamento do rLogin:

“O RLogin é um grande passo para alcançar a identidade 
auto-soberana, ao mesmo tempo que simplifica a maneira de 
interagir com o blockchain. Estamos muito entusiasmados em ver 
essas integrações dando aos usuários a flexibilidade de controlar 
seus próprios dados e mover seus ativos de criptografia e reputação 
entre as plataformas. ”

O rLogin é gratuito e de código aberto, portanto, qualquer 
desenvolvedor pode integrar o rLogin em seu aplicativo usando o 
conjunto de ferramentas  disponível no Github. Os integradores de 
aplicativos da Web podem escolher entre autenticação sem 
back-end, autenticação com back-end ou autenticação solicitando 
credenciais de usuário. 

A RSK convida os desenvolvedores a aprender mais com a biblioteca 
de documentação de suporte por meio de seu Portal do desenvolvedor, 
e pode oferecer suporte e assistência da equipe do RIF Identity por 
meio de um canal aberto do Slack. Os usuários com qualquer uma das 
carteiras compatíveis (Nifty, Metamask, Liquidity ou WalletConnect) 
podem começar a usar o rLogin agora, assim como os usuários do RNS 
Manager e do RSK Token Bridge.
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Sobre a RSK 

A RSK Network é uma das plataformas de contrato inteligente mais seguras do 
mundo, projetada para alavancar o incomparável poder de hash do Bitcoin enquanto 
amplia seus recursos. O conjunto RIF de protocolos de infraestrutura abertos e 
descentralizados construído sobre o blockchain da RSK permite o desenvolvimento 
mais rápido, fácil e escalável de aplicativos distribuídos (dApps) em um ambiente 
unificado. 

https://github.com/rsksmart/rLogin
https://developers.rsk.co/rif/identity/rlogin/
https://open-rsk-dev.slack.com/join/shared_invite/zt-m0pbuyia-QW~WEI27Ag3Do7qWEjW41w#/
https://manager.rns.rifos.org/
https://manager.rns.rifos.org/
https://tokenbridge.rsk.co/
https://www.rsk.co/
https://www.iovlabs.org/

