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Introdução 

 O Workshop – CYBER & SWIM foi criado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e ministrado pelo 
Brig Ar Luiz Ricardo de Souza Nascimento – chefe do SDOP, com finalidade de reunir um grupo de pessoas interessadas na 
Segurança da Informação.  

Foi conduzido como uma espécie de seminário, grupo de discussão ou colóquio, que enfatiza a troca de ideias e a 
demonstração e aplicação de técnicas, habilidades e etc.  

Diferentemente de uma palestra, neste workshop a plateia foi convocada a participar do evento ativamente, e não são 
meros espectadores, eles interagem com o que está acontecendo. 

Programação – Temas abordados 

DECEA – 1o dia 24/05/2017 

• “A relevância do tema SWIM para o SISCEAB – SDOP” 

• SWIM Developments with FAA (including DATA SECURITY) – Boeing 

• FANS-IPS (SWIM infrasctruture for datacomm) – Boeing 

• Contextualização dos temas Cyber e SWIM – ICEA 

• Cyber security e sua aplicação no SWIM – ATECH 

• SWIM Governance: the first step of SWIM Registry – UNB 

• Cyber Security Impact on CNS-ATM Safety: Challenge – USP 

• Painéis da OACI sobre SWIM e Cyber Security 

DECEA – 2o dia 25/05/2017 

• Grupo 1  - Segurança Cibernética (Framework para ATM) 

• Grupo 2 – Segurança Cibernética (Contexto do SWIM) 

• Grupo 3 – SWIM (Infraestrutura e Governança) 

• Grupo 4 – SWIM (Aplicações & Serviços) 

Resumo 

DECEA – 1o dia – Foco no SWIM 24/05/2017 

Destaque do 1o dia foi em consolidar diferentes visões acerca do estado da arte e dos caminhos a seguir para cada tema. Ou seja, cada 

professional e empresa consolidou diferentes interpretações sobre o SWIM. Ao meu entender, SWIM foi contextualizado em padrões, 

infra-estrutura e governança que permitem a gestão de informações relacionadas ao ATM e seu intercâmbio entre partes qualificadas.  O 

SWIM também melhora a tomada de decisão por parte de todas as partes interessadas durante as fases de voo (pré voo, voo e pós voo).  

Alguns dos benefícios são: Segurança da informação, barreiras para hacking na aviação, considerável redução no custo da segurança 

Cyber. 

DECEA – 2o dia – Foco em soluções Cyber 25/05/2017 

Como fazer o melhor emprego dessas tecnologias para se obter o máximo de benefícios para implementação e uso no context do 

SWIM ? Em tantas e vindas, o foco do Segundo dia foi em soluções e apresentações comerciais de empresas para defesa de recursos e 

melhores maneiras para um avanço na tecnologia da informação dentro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. 

Uma breve e bela definição de solução sobre esta questão, foi abrilhantada pelo Professor Parente da Divisão de Ciência da 

Computação do ITA, que trata: Web services.  É nele que se deve explorar, pois são sistemas de software projetados para apoiar a 
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interoperabilidade e a interação entre máquinas em rede. A arquitetura de serviços Web se baseia na interação de três entidades: 

provedor de serviços, consumidor de serviços e registro de serviços, por meio de quarto operações: descrição, publicação, descoberta e 

invocação.  

O tema é complexo e extenso, para uma melhor abordagem, precisaria fazer uma síntese abordando cada ponto discutido. De qualquer 

maneira, sabe-se que as tecnologias relacionadas a web services oferecem muitos benefícios para aplicações distribuídas. O potencial 

dessas tecnologias pode trazer muitos benefícios para o SWIM. Há muito espaço para avanços a respeito de web services semânticos. 

Muitos parâmetros para QoS, interoperabilidade, reputação, flexibilidade, tarifação etc., precisam ser explorados. Muitos aspectos de 

segurança, big data, e tecnologias associadas podem ajudar no refinamento de processos e ajustes de parâmentros de web service 

aplicado à SWIM e Cyber Security, bem como para análise de segurança. 

É fundamental construir grandes parcerias para implantação de sucesso e segura do SWIM!   


