
 

 

A RIF Lumino Network e a visão mais ampla do 
RIF Payments 
 
A RIF Lumino Network é a primeira rede de canal de estado fora da cadeia lançada na RSK. 
É também a pedra fundamental de uma visão mais ampla chamada RIF Payments, que 
permitirá que os usuários interajam facilmente com várias redes fora da cadeia, como 
Lumino, Lightning e Raiden. 
 
A RIF Lumino permite fazer pagamentos fora da cadeia em qualquer token implantado na 
RSK de forma rápida, confiável, com baixas tarifas e com a garantia da rede Bitcoin. A RIF 
Lumino será a primeira rede de pagamentos apoiada pelo RIF Payments em sua trajetória 
para a inclusão financeira global. Se quiser saber mais sobre a RIF Lumino e como fazer 
parte da rede, siga o link https://explorer.lumino.rifos.org/ 
 
O RIF Payments é um conjunto de protocolos  cuja principal meta é permitir pagamentos de 
ponto a ponto rápidos e baratos que possam ser expandidos para alcançar uma verdadeira 
inclusão financeira em todo o mundo. 
 
 
O RIF Payments é composto por três protocolos principais: 
 

1. RIF Payments Full: é um protocolo que cria uma camada de abstração para acessar 
diferentes redes de pagamento, permitindo pagamentos entre tokens e entre redes.  

2. RIF Payments Light: é um protocolo para permitir que clientes leves acessem o RIF 
Payments Full sem comprometer a segurança e a descentralização. 

3. RIF Payments Exchange: este protocolo será usado para descobrir as taxas de 
câmbio intratokens, otimizando o roteamento de pagamentos em grande medida e 

https://explorer.lumino.rifos.org/


selecionando os nós para rotear pagamentos com base em sua pontuação, sua taxa 
de câmbio e suas tarifas, entre outros critérios. 

RIF Payments Full 
 
Este protocolo fornece uma camada de abstração para acessar as diferentes redes de 
pagamento disponíveis, como RIF Lumino, Lightning Network, Raiden, entre outras. 
Também fornece uma interface para permitir que qualquer outra rede de pagamento não 
suportada inicialmente seja incluída no RIF Payments. 
 
O principal objetivo deste módulo é armazenar com segurança as chaves privadas do 
usuário e fornecer acesso a serviços externos. 
 



 
 
O RIF Payments Full é composto pelos seguintes componentes: 
 
 

Componente Descrição 



Armazenamento de chave privada Componente seguro para armazenar as 
chaves privadas do usuário 

Abstrações de blockchain e transações Permitem criar transações dentro da cadeia 
nas diferentes redes 

Nó sem chave Nó para interagir com as diferentes redes 
de pagamentos, mas sem armazenar as 
chaves privadas do usuário 

 
 
 

RIF Payments Light 
 
Este módulo fornece os protocolos e componentes necessários para criar clientes 
totalmente seguros e descentralizados para o RIF Payments Full. 
 



 
 
 

Componente Descrição 

Carteira móvel Componente seguro para armazenar as 
chaves privadas do usuário 

Mini drivers de assinatura Componentes encarregados de assinar as 
transações para as diferentes redes e 
protocolos, serão um módulo complementar 
que permitirá adicionar novos drivers com 
facilidade. 

Plataforma RIF sem chave Responsável por manter os canais com as 
diferentes redes de pagamento. Não 
armazena nenhuma chave de usuário 

Informadores Explicados com mais detalhes 
posteriormente neste documento  



 
 
 

Informadores 
 

 
 
Os Informadores são vitais para a segurança do usuário. 
Cada informador tem dois componentes principais: 
 

● Torre de vigilância: é responsável por ouvir os eventos da rede Blockchain 
subjacente (por exemplo, RSK, Bitcoin, Ethereum, etc.) e reagir a esses eventos, 
emitindo transações dentro da cadeia para proteger os ativos dos usuários. Por 
exemplo, as torres de vigilância são capazes de detectar quando um canal está 
sendo fechado unilateralmente com uma mensagem diferente da última mensagem 
de saldo.  

● Notificador: é responsável por notificar o cliente leve sobre os diferentes eventos 
que ocorrem na blockchain, como abertura do canal, fechamento do canal e 
alterações no saldo da conta. Ao consultar um conjunto diversificado de 
notificadores, um cliente leve pode obter informações sobre transações em uma 
blockchain não compatível com clientes leves. 

 
Conclusão 



Os protocolos RIF Payments são projetados para facilitar a interação com várias redes de 
pagamento fora da cadeia mediante um conjunto de interfaces de usuário e bibliotecas 
unificadas. O principal objetivo do RIF Payments é promover a adoção em massa da 
tecnologia Blockchain e a interoperabilidade entre redes e tokens, com o objetivo de 
promover a antifragilidade do ecossistema como um todo e o desenvolvimento de casos de 
uso reais que possam contribuir para a construção de um sistema financeiro mais inovador, 
justo e inclusivo para todos. 


