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A RIF Labs, organização guiada por objetivos e liderada pela 
equipe fundadora da RSK Labs e outros altos executivos, está 
anunciando o lançamento oficial do RIF Name Service (RNS), 
que é a primeira implementação do RIF Directory Protocol e 
oferece aos usuários da Root Infrastructure Framework Open 
Standard (RIF OS) acesso total ao serviço que permite que os 
usuários identifiquem facilmente recursos relevantes, como 
endereços RSK, chaves públicas, identificadores de redes 
sociais, entre outros, na rede RSK Live Network por meio de 
pseudônimos legíveis e nomes de domínio.

“À medida que continuamos a desenvolver o RIF OS e expandir 
os recursos da RSK Smart Contract Network, não podemos 
perder de vista o principal obstáculo para a adoção por parte 
de usuários comuns, que é a usabilidade básica”, disse Diego 
Gutierrez Zaldivar, CEO da RIF Labs. “Quando a Internet estava 
em seus estágios iniciais de desenvolvimento, era difícil 
entender o potencial transformador que ela tinha.
Sem serviços como o DNS, ainda estaríamos confiando em 
lembrar endereços de IP exatos para acessar os serviços da 
Internet. Sem esses serviços básicos, a adoção em massa 
nunca teria sido alcançada.”

O RNS ajuda a mapear pseudônimos legíveis para os endereços 
hexadecimais com os quais desenvolvedores de blockchain e 
usuários estão acostumados a ver, são conhecidos por serem 
difíceis de ler. Por exemplo, se você quiser procurar por sua 
amiga Alice em um futuro serviço de mensagens RIF, em vez de 
pesquisar por “3f84e75ebb8a561e24436eb456463b79afe533fc, 

RIF Labs anuncia o 
RIF  Name Service 
para uso público

1



Gibraltar / 16 de janeiro de 2019

A RIF Labs, organização guiada por objetivos e liderada pela 
equipe fundadora da RSK Labs e outros altos executivos, está 
anunciando o lançamento oficial do RIF Name Service (RNS), 
que é a primeira implementação do RIF Directory Protocol e 
oferece aos usuários da Root Infrastructure Framework Open 
Standard (RIF OS) acesso total ao serviço que permite que os 
usuários identifiquem facilmente recursos relevantes, como 
endereços RSK, chaves públicas, identificadores de redes 
sociais, entre outros, na rede RSK Live Network por meio de 
pseudônimos legíveis e nomes de domínio.

“À medida que continuamos a desenvolver o RIF OS e expandir 
os recursos da RSK Smart Contract Network, não podemos 
perder de vista o principal obstáculo para a adoção por parte 
de usuários comuns, que é a usabilidade básica”, disse Diego 
Gutierrez Zaldivar, CEO da RIF Labs. “Quando a Internet estava 
em seus estágios iniciais de desenvolvimento, era difícil 
entender o potencial transformador que ela tinha.
Sem serviços como o DNS, ainda estaríamos confiando em 
lembrar endereços de IP exatos para acessar os serviços da 
Internet. Sem esses serviços básicos, a adoção em massa 
nunca teria sido alcançada.”

O RNS ajuda a mapear pseudônimos legíveis para os endereços 
hexadecimais com os quais desenvolvedores de blockchain e 
usuários estão acostumados a ver, são conhecidos por serem 
difíceis de ler. Por exemplo, se você quiser procurar por sua 
amiga Alice em um futuro serviço de mensagens RIF, em vez de 
pesquisar por “3f84e75ebb8a561e24436eb456463b79afe533fc, 

você pode simplesmente procurar por “alice.rsk”. O RNS adota 
um sistema de leilão para o registro de nomes de domínio para 
garantir um processo justo. O RNS é o precursor em uma pilha 
de serviços poderosos que integrarão o conjunto completo de 
protocolos do RIF OS, como pagamentos fora da cadeia, 
armazenamento de dados, feeds de dados e comunicações 
seguras.

“Nossa visão sempre teve foco na criação da Internet do Valor – 
uma rede aberta onde os indivíduos podem transferir valor do 
ponto A para o ponto B sem censura ou intermediação – e 
disponibilizar o RNS para todos os usuários é fundamental para 
alcançar esse objetivo”, continuou Zaldivar. “Se podemos tornar 
este sistema acessível aos bilhões de indivíduos no mundo que 
atualmente não têm acesso ou têm acesso precário ao sistema 
bancário, podemos efetivamente combater a desigualdade 
financeira que afeta nosso planeta nos dias de hoje.”

Sobre a RIF Labs:

A RIF Labs opera como uma empresa movida por propósitos, 
buscando promover e desenvolver a próxima geração de 
infraestrutura baseada em blockchain, que trará uma inclusão 
financeira global e eliminará a lacuna entre essa nova 
tecnologia e sua adoção em massa.

A RIF Labs está implementando os Protocolos RIF OS em um 
pacote de serviços de infraestrutura de blockchain “tudo em 
um” e fácil de usar, que permitirá maior expansividade e menor 
tempo de colocação no mercado para desenvolvedores 
tradicionais e de blockchain.

A empresa conta com um número cada vez maior de 
colaboradores apaixonados e focados em suas missões e é 
liderada por membros da equipe fundadora da RSK Labs em 
conjunto com altos executivos, todos amplamente reconhecidos 
por seu trabalho de vanguarda no universo do Bitcoin e das 
criptomoedas, com um papel ativo nas principais inovações e no 
desenvolvimento dessa comunidade desde 2011.
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