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RSK lança Powpeg, um 
mecanismo de pegging 
descentralizado
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Gibraltar – 8 de dezembro de 2020

A IOVlabs tem o prazer de anunciar o lançamento do Powpeg, 
uma atualização significativa da tecnologia PEG existente na 
plataforma de contrato inteligente RSK.

Powpeg é um pino bidirecional seguro de prova de trabalho 
usado para interagir entre a cadeia lateral RSK e a cadeia de 
blocos Bitcoin. O Powpeg é o primeiro peg Bitcoin a fornecer 
garantias de segurança com base na prova de trabalho do 
Bitcoin, tornando-o o peg mais seguro e sem permissão 
disponível atualmente. 

A moeda nativa da RSK, RBTC, é vinculada um a um com o BTC. 
A única maneira de criar RBTC é enviando ou "pegging-in" BTC 
para um endereço multi-sig no blockchain Bitcoin. Esse 
endereço bloqueia o BTC e uma prova dessa transferência, ou 
prova SPV, é gerada e enviada para um contrato inteligente de 
ponte. Assim que o contrato de bridge obtém essa prova, ele 
envia a quantidade equivalente de RBTC de volta ao usuário. 
"Pegging-out" é o mesmo processo ao contrário. 

Anteriormente, esse processo era gerenciado por um grupo de 
tabeliães que controlava o endereço de assinaturas múltiplas 
com a maioria necessária para desbloquear fundos. O 
lançamento do Powpeg implementa uma nova abordagem 
descentralizada para a criação de RBTC. Ele conta com um 
grupo de Pegnatories responsáveis   por manter seu hardware e 
nós conectados e ativos o tempo todo, mas que não 
desempenham nenhum papel na assinatura da transação. Eles 
atuam como torres de vigilância para garantir que os depósitos 
de bitcoin sejam informados corretamente à cadeia RSK. 

As chaves privadas do Pegnatories são armazenadas em 
módulos de segurança de hardware para fins especiais 
chamados PowHSMs. Quando uma prova de SPV é gerada, ela 
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retransmite a transação para o PowHSM para automatizar o 
processo de assinatura. 

Powpeg é uma vetocracia, onde nenhuma entidade individual, 
ou grupo de conluio, pode adquirir poder suficiente para 
controlar o peg ou censurar arbitrariamente as transações. Já 
existem doze empresas de alto nível participando da RSK para 
fornecer suporte à Powpeg. Esses participantes serão 
anunciados nas próximas semanas. 

Isso representa um marco significativo na descentralização 
completa da plataforma de contrato inteligente RSK. A 
comunidade RSK está desenvolvendo tecnologias adicionais 
para descentralizar ainda mais o peg, incluindo a capacidade 
de introduzir pinos concorrentes sem permissão. RSK é 
minerada por mesclagem com bitcoin e tem mais de 50% da 
taxa de hash da rede Bitcoin. Portanto, essas novas inovações 
têm como objetivo fornecer aos mineiros de Bitcoin um papel 
Pegnatory ativo na rede RSK. 

O RSK sidechain agora é o lar de um pacote completo de 
aplicativos DeFi, como Money on Chain e Sovryn, onde os 
usuários podem emprestar, pedir emprestado e negociar Bitcoin 
dentro do ecossistema Bitcoin. Portanto, este último esforço da 
RSK move o ecossistema Bitcoin DeFi em direção a um estado 
mais descentralizado, ajudando os entusiastas do Bitcoin a 
atingir o objetivo de emprestar e negociar BTC sem ter que 
navegar por serviços centralizados. Ele também abre novos 
caminhos para que empreendedores e projetos participem da 
cunhagem e da vinculação de BTC e RBTC. 
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Sobre a RSK
A rede RSK é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, protegida pelo poder 
de hash incomparável do Bitcoin por meio da mineração de mesclagem. 
A RSK agrega valor e funcionalidade ao ecossistema Bitcoin, permitindo contratos inteligentes, 
pagamentos quase instantâneos e maior escalabilidade.
A rede é dimensionada para até 100 transações por segundo sem sacrificar a descentralização 
e reduz o armazenamento e a largura de banda usando verificação probabilística, detecção de 
fraude e muito mais.
Para obter mais informações, acesse https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
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