
Os dados estão em todos os lugares
Quando você pensa em segurança em um aeroporto, qual é a primeira 
coisa que vem à mente? Certamente os pontos de controle dos 
passageiros. Esses processos de fiscalização, são absolutamente 
cruciais quando se trata da proteção de todos os clientes e 
funcionários do aeroporto. No entanto, esses processos de controle 
monitoram apenas ameaças físicas. E as ameaças cibernéticas? Com 
os avanços da tecnologia, as ameaças não são exclusivamente físicas. 
As ameaças cibernéticas em um aeroporto podem ser especialmente 
prejudiciais. Pense nisso: os aeroportos são uma mina de ouro para os 
hackers. Além de armazenar dados de companhias aéreas de grandes 
transportadoras, como a Turkish Airlines, a United ou a Lufthansa, a 
rede do aeroporto também contém dados comerciais de restaurantes e 
lojas. Mais importante ainda, ela carrega milhões de dados de clientes. 
Se os passageiros estão comprando um item em uma loja, passando 
pela segurança do aeroporto ou se conectando ao Wi-Fi gratuito 
do aeroporto; os dados estão essencialmente em todos os lugares. 
Portanto, em um aeroporto, tão importante quanto proteger as ameaças 
físicas é proteger as ameaças cibernéticas. 
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Resumo do cliente
Nome do cliente: 
Estudo de caso: Istambul Grand 
Airport (IGA)

Setor: 
Transporte

Número de funcionários: 
Mais de 1 milhão (quando concluído)

Local: 
Istambul, Turquia

Site da Web: 
www.igairport.com 
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Maior aeroporto do mundo é 
protegido com Cisco Advanced 
Malware Protection (AMP)
Arquitetura escalável e integrada que pode diminuir a carga de 
trabalho, o tempo e os recursos 

www.igairport.com


Objetivos do cliente
•   Construir um aeroporto que inclua uma 

solução de segurança totalmente integrada
•   Implementar uma solução flexível que 

pode ser facilmente escalada em todas as 
fases de construção do aeroporto.

•   Ter visibilidade sobre toda a infraestrutura 
de TI do aeroporto.

•   Oferecer recursos eficientes de busca de 
ameaças e investigação

Soluções
•   Cisco AMP for Endpoints
•   Cisco AMP for E-mail
•   Cisco AMP for Networks
•   Cisco AMP para Web
•   Cisco Threat Grid
•   Cisco Stealthwatch
•   Cisco Identity Services Engine

Resultados
•   Segurança eficaz em toda a infraestrutura 

de TI do aeroporto, desde rede, Web e 
e-mail até o endpoint.

•   Maior visibilidade e recursos de busca de 
ameaças para impedir que ataques entrem 
na rede do aeroporto.

•   Arquitetura integrada que permite 
identificar e bloquear a ameaça em 
qualquer lugar do ambiente, diminuindo 
assim a carga de trabalho administrativa e 
o tempo de correção.

•   Escalabilidade no gerenciamento com APIs 
flexíveis 
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Construção do maior aeroporto do mundo
O Istanbul Grand Airport (IGA) foi fundado em 2013 e tem como missão construir o maior aeroporto do 
mundo. O IGA concluiu e lançou recentemente a primeira fase do aeroporto, que engloba duas pistas  
e pode acomodar 90 milhões passageiros. Ao ser concluído, o IGA pretende empregar cerca de  
1,5 milhão de funcionários e terá a capacidade de conectar até 200 milhões passageiros em mais de 
300 destinos anualmente.

O aeroporto está sendo construído em uma área de 76,5 milhões metros quadrados, ao norte de 
Istambul, que é a maior cidade da Turquia e a quarta cidade mais populosa da Europa; atualmente, 
com 15 milhões residentes e 7 milhões visitantes estrangeiros por ano. Como a Turquia se encontra 
geograficamente no centro de quatro regiões essenciais — Ásia, África, Oriente Médio e Europa — esse 
aeroporto será considerado um hub central para o mundo. 



"Construímos o aeroporto 
de Istambul como o maior 
aeroporto do mundo e 
tendo a segurança como 
base. E estamos felizes 
em fazer parceria com a 
Cisco para proteger este 
aeroporto. "

Ersin Inankul
Diretor de informações, 
Estudo de caso: Istambul Grand 
Airport (IGA) 

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 

Estudo de caso
Documento público da Cisco 

Criado com a segurança como base
O IGA está construindo o aeroporto de Istambul desde o início. Mas, antes mesmo de iniciar a 
construção, a segurança sempre foi uma prioridade nos projetos de liderança do aeroporto. A IGA 
reconheceu a importância de englobar uma infraestrutura de segurança sólida e tinha planos de 
construir o maior aeroporto do mundo com segurança como base principal. Emrah Bayarcelik, chefe de 
segurança da IGA, afirma: "em IGA, nosso objetivo comercial é fornecer operações suaves para nossos 
passageiros, a partir do ponto de entrada para a decolagem". Para garantir a solução de segurança 
mais eficaz para esse aeroporto, o IGA fez parceria com a Destel, uma parceira de detecção e 
resposta gerenciada (MDR), para entender totalmente as melhores opções para o aeroporto.

O diretor de informações do IGA, Ersin Inankul, explica: "um dos maiores desafios deste aeroporto é a 
integração." Por isso, uma solução de segurança integrada foi um dos requisitos mais importantes para 
o IGA. A liderança queria que toda a infraestrutura do aeroporto fosse totalmente alinhada, da rede 
até os endpoints. "Estávamos analisando os recursos de integração, visibilidade e implementação dos 
produtos", disse Bayarcelik. 



"A integração pronta para 
uso é muito importante 
para nós. O processo de 
implementação não é fácil 
nas operações do SOC. 
Mas vimos que o Cisco AMP 
Everywhere tem recursos 
muito fáceis de implantação 
e de usabilidade."

Emrah Bayarcelik
Chefe de segurança, 
Estudo de caso: Istambul Grand 
Airport (IGA) 
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Além disso, como o aeroporto está construindo essa estrutura em várias fases, ele exigiu uma solução 
que pode escalar com facilidade. A projeção é que o IGA se expandirá de 90 milhões clientes na fase  
1 para 200 milhões clientes na fase três. Para escalar nesse nível extremo, o IGA entendeu que, além 
de incorporar uma arquitetura de segurança integrada, ele também precisava garantir a facilidade de 
uso para seus funcionários.

Por fim, Inankul afirmou que "o endpoint é crucial para mim". IGA e Destel, o provedor de MDR, 
entenderam a importância de proteger os endpoints usando soluções que proporcionam recursos de 
detecção e correção de endpoint (EDR), bem como recursos de plataforma de proteção de endpoint 
(EPP). A Destel gerenciará a infraestrutura de TI do IGA nos próximos três anos e solicitou uma solução 
de endpoint que tenha recursos de visibilidade detalhada e busca avançada de ameaças e investigação.

Um aeroporto com escalonamento precisa de uma 
solução de segurança que seja escalada
Para proteger totalmente o futuro maior aeroporto do mundo, o IGA e a Destel instalaram a solução 
Cisco® AMP Everywhere, que inclui os Cisco AMP for Endpoints, AMP for Networks, AMP for Email, 
AMP for Web e Threat Grid Com uma arquitetura integrada e completa de segurança da Cisco, o IGA 
tem certeza de que os dados do cliente e da empresa estarão protegidos. O gerente SOC da Destel, 
Suat Celikok, afirma que "usar o AMP Everywhere, obtemos visibilidade, unificação de compartilhamento 
de informações e um tempo mais rápido para detectar e responder a ameaças."

Além disso, o Cisco AMP Everywhere é fácil de implantar. Sua flexibilidade permitirá que o IGA escale 
a infraestrutura de TI à medida que o aeroporto e a equipe de TI se expandem durante as fases de 
construção. Por meio da arquitetura integrada, o IGA está totalmente protegido, da rede, do e-mail, da 
Web até os endpoints. Um dos analistas de SOC do IGA, Anil Kus, explica: "Estamos usando o Cisco 
AMP Everywhere porque nos dá reputação de arquivo, análise de arquivos em nossa plataforma de 
endpoint, plataforma da Web, plataforma de rede e plataforma de e-mail." Com o AMP Everywhere, o 
IGA será capaz de ver uma ameaça uma vez e bloqueá-la em qualquer lugar do ambiente, diminuindo 
assim a carga de trabalho das administrações de segurança e o tempo para detectar e corrigir as 
ameaças. "Sem integração, minha equipe vai se concentrar em alertas falsos e passará mais tempo em 
diferentes consoles", diz Celikok.

Além de tudo, o Cisco AMP for Endpoints oferece a visibilidade de IGA em todos os dispositivos, 
arquivos e aplicações que entram na rede do aeroporto. Por meio da segurança retrospectiva do AMP, 
o IGA será capaz de ver todo o histórico de um determinado arquivo ou dispositivo, o que levará a uma 
busca de ameaças mais eficaz e a recursos de investigação. 



"Quando começamos 
a usar o Cisco AMP for 
Endpoints, observamos 
maior visibilidade, busca e 
investigação de ameaças 
mais eficientes e detecção 
e resposta mais rápidas."

Suat Celikok
Gerente central de operações  
de segurança 
Destel/Istambul Grand Airport 
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Proteção do hub central em nosso mundo
Com a arquitetura completa do Cisco AMP Everywhere totalmente implantada na infraestrutura do 
aeroporto, o IGA é capaz de proteger os dados empresariais e de clientes do aeroporto. Desde 
a implantação, eles já testemunharam uma maior busca de ameaças e análise de investigação e 
visibilidade detalhada nas redes e endpoints.

Com a próxima fase da construção do aeroporto em andamento, a liderança do IGA está confiante 
de que pode escalar facilmente essa solução para os objetivos comerciais. Inankul conclui que 
"construímos o aeroporto de Istambul como o maior aeroporto do mundo e com a segurança como 
base. E estamos felizes em fazer parceria com a Cisco para proteger este aeroporto." 
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