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1. SŁOWNIK POJĘĆ

SecureBox to urządzenie oraz aplikacja, która analizuje pliki pochodzące z nośni-

ków zewnętrznych, potencjalnie niebezpiecznych, a następnie kopiuje pliki nieza-

infekowane na nośnik oznaczony jako „bezpieczny”. Ekran dotykowy, przejrzysty 

interfejs użytkownika oraz dostęp do sprawdzonych silników antywirusowych 

zapewniają prostą obsługę urządzenia i bezpieczeństwo organizacji.

Plik niezainfekowany – Plik, w którym podczas skanowania przez silnik antywi-

rusowy, nie wykryto wirusa.

Plik zainfekowany – Plik, w którym podczas skanowania przez silnik antywiru-

sowy, wykryto wirusa.

Nośnik zewnętrzny – Nośnik pamięci USB lub płyta CD/DVD, który może zawierać 

zainfekowane pliki. Z tego nośnika będą kopiowane pliki na nośnik bezpieczny.

Nośnik bezpieczny – Nośnik pamięci USB, który zawiera wyłącznie niezainfeko-

wane pliki. Na ten nośnik będą kopiowane niezainfekowane pliki, tak by można 

było podłączyć go do innych komputerów organizacji.
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2. PROCES OBSŁUGI APLIKACJI 

2.1 Czynności początkowe 

1. Dostęp do urządzenia SecureBox.

2. Dostęp do aktualnej wersji Aplikacji.

3. Na płycie CD/DVD, szyfrowanym nośniku pamięci USB „zewnętrzny” lub no-

śniku pamięci USB „zewnętrzny” istnieją pliki, które mogą być potencjalnie 

zagrożone obecnością wirusów.

4. Na nośnik pamięci USB „bezpieczny” należy przekopiować pliki wolne od 

wirusów.

Skopiowany

Zainfekowany

Skanuj i kopiuj pliki

Skanowanie...

lub

Dvd-rom

Port USB czerwony

Podswietlane logo

Port USB niebieski

Zasilanie
Włącznik 
podświetlenia logo

Antena (należy przykręcić
przed włączeniem urządzenia)

Przycisk on/off

Ekran dotykowy
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Skopiowany

Zainfekowany

Skanuj i kopiuj pliki

Skanowanie...

lub

1. Podłączyć zasilacz do 
SecureBox.

4. Podłączyć nośnik ze-
wnętrzny „niebezpieczny” 
do czerwonego portu.

7. Kliknąć zielony przycisk 
na ekranie„Skanuj i kopiuj 
pliki”. Pojawi się infor-
macja: „Skanowanie...”.

2. Włączyć SecureBox przy-
ciskiem on/off.

5. Podłączyć nośnik „bez-
pieczny” do niebieskiego 
portu.

8. Po zakończeniu skano-
wania wyświetli się infor-
macja: „Skopiowany” lub 
„Zainfekowany”

3. Aplikacja uruchomi się 
automatycznie

6. Wybrać foldery lub 
pojedyncze pliki do 
przeskanowania.

9. Wyświetli się raport 
skanowania.

Niezainfekowane pliki automatycznie skopiują się na nośnik bezpieczny,
natomiast zainfekowane pozostaną na nośniku zewnętrznym.

Po zakończeniu kopiowania należy odłączyć nośniki 
i wyłaczyć aplikację przyciskiem on/off.

Dvd-rom

Port USB czerwony

Podswietlane logo

Port USB niebieski

Zasilanie
Włącznik 
podświetlenia logo

Antena (należy przykręcić
przed włączeniem urządzenia)

Przycisk on/off

Ekran dotykowy

2.2. Uproszczona obłsuga urządzenia – procesu skanowania 
i kopiowania plików
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2.3. Kroki procesu skanowania 
i kopiowania plików

1. Włączyć urządzenie SecureBox. 

2. Aplikacja uruchomi się automatycznie 

i wyświetli ekran początkowy (il. 1)

3. Do urządzenia do portu oznaczonego 

kolorem czerwonym należy podłączyć 

nośnik pamięci USB „zewnętrzny” lub 

włożyć płytę CD. Gdy użytkownik podłączy 

do czerwonych portów więcej niż jeden 

nośnik pamięci USB „zewnętrzny” wówczas Aplikacja wyświetli tylko pierwszy podłą-

czony nośnik. W przypadku gdy do urządzenia zostanie podłączony najpierw nośnik 

pamięci USB „zewnętrzny”, a następnie włożona płyta CD wówczas Aplikacja jako 

nośnik „zewnętrzny” odczytuje płytę CD. Aplikacja wyświetli pliki znajdujące się na 

nośniku pamięci „zewnętrznym”. Przycisk <Skanuj i kopiuj pliki> jest nieaktywny. (il. 2) 

W przypadku podłączenia do urządzenia szyfrowanego nośnika pamięci USB 

„zewnętrzny” na ekranie startowym w prawym dolnym rogu wyświetli się przycisk 

<Odszyfruj nieznany USB> umożliwiający odszyfrowanie nośnika pamięci. Po klik-

nięciu przycisku <Odszyfruj nieznany USB> Aplikacja wyświetli ekran pozwalający 

na wpisanie hasła. W ekranie należy podać hasło, a następnie kliknąć przycisk 

<Enter>. W przypadku poprawnego odszyfrowania nośnika pamięci USB Aplikacja 

wyświetla ekran jak przedstawiono na ilustracji 2. Gdy użytkownik podłączy do 

il. 1

il. 2
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czerwonych portów nośnik pamięci USB 

„zewnętrzny” oraz szyfrowany nośnik 

pamięci USB „zewnętrzny” wówczas po 

odszyfrowaniu nośnika pamięci USB 

Aplikacja wyświetli szyfrowany nośnik 

pamięci USB „zewnętrzny”.

4. Do urządzenia do portu oznaczonego 

kolorem niebieskim należy podłączyć 

nośnik pamięci USB „bezpieczny”. Gdy 

użytkownik podłączy do niebieskich 

portów więcej niż jeden nośnik pamięci 

USB „bezpieczny” wówczas Aplikacja 

wyświetli tylko pierwszy podłączony nośnik. Przycisk <Skanuj i kopiuj pliki> jest 

nieaktywny. Aplikacja wyświetla informację o dostępnym miejscu na nośniku 

pamięci USB „bezpieczny”. (il. 3) 

5. Należy wybrać pliki z nośnika pamięci USB „zewnętrzny” używając przy-

cisku <Wybierz wszystko z tego folderu> – Aplikacja zeskanuje i skopiuje 

wszystkie pliki znajdujące się na tym nośniku, lub przy pomocy pól wyboru 

wybrać poszczególne pliki do zeskanowania i skopiowania. Aplikacja wyświe-

tla informację o wielkości zaznaczonych plików. Po wybraniu plików do ska-

nowania, których wielkość nie przekracza wolnego miejsca na nośniku pa-

mięci USB „bezpieczny”, przycisk <Skanuj i kopiuj pliki> aktywował się. (il. 4) 

Przed rozpoczęciem procesu skanowania użytkownik ma możliwość zmiany decyzji 

il. 3

il. 4
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co do wybranych plików. Widoczny na 

ilustracji 4 przycisk <Odznacz wszystko 

z tego folderu> odznacza zaznaczone 

pliki i przekazuje Aplikacji informację, by 

te pliki nie były skanowane i kopiowane. 

W przypadku braku wystraczającego 

miejsca na nośniku pamięci USB „bez-

pieczny” Aplikacja wyświetla komuni-

kat z informacją, że wybrane pliki nie 

zmieszczą się na nośniku pamięci USB 

„bezpieczny”, a przycisk <Skanuj i kopiuj> 

jest nieaktywny. (il. 5)

6. Po zaznaczeniu plików z nośnika 

pamięci USB „zewnętrzny” należy kliknąć przycisk <Skanuj i kopiuj pliki>. W tym 

momencie Aplikacja skanuje pliki silnikami antywirusowymi w celu wykrycia plików 

zagrożonych wirusami. Podczas procesu skanowania i kopiowania Aplikacja na 

bieżąco wyświetla losowo wybrane wskazówki dla Użytkowników oraz statusy 

poszczególnych skanowań: 

A. Status 1: skanowanie i kopiowanie plików niezainfekowanych wirusem (il. 6)

B. Status 2: skanowanie zakończone wykryciem wirusa w pliku (il. 7) 

C. Status 3: błąd kopiowania – plik nie zostaje skopiowany na nośnik pamięci 

il. 5

il. 6
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USB „bezpieczny” (il. 8)

7. Po zakończeniu procesu skanowa-

nia i kopiowania plików z nośnika USB 

„zewnętrzny” na nośnik pamięci USB 

„bezpieczny” Aplikacja wyświetla raport 

z podsumowaniem. (il. 9) 

8. Aplikacja zakończyła skanowanie pli-

ków z nośnika pamięci USB „zewnętrzny” 

oraz przekopiowała tylko niezainfekowane 

pliki na nośnik pamięci USB „bezpieczny” . 

9. Po kliknięciu na przycisk <Rozumiem> 

Aplikacja wyświetla jeden z widoków 

z pkt 6, w zależności od wyników ska-

nowania. Użytkownik ma możliwość po-

nownego przejścia procesu skanowania 

i kopiowania po wyjęciu i ponownym wło-

żeniu nośnik pamięci USB „bezpieczny”. 

Jeśli Użytkownik wybierze ponownie te same pliki do skanowania i skopiowania 

co poprzednio zostaną one nadpisane na nośniku pamięci USB „bezpieczny”.

il. 7

il. 8

il. 9
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2.4. Czynności końcowe

Odłączyć nośnik pamięci USB „zewnętrzny” oraz nośnik pamięci USB „bezpieczny” 

od urządzenia.

2.5. Oczekiwany rezultat

Aplikacja wykryła podłączony do urządzenia portu oznaczonego kolorem czerwo-

nym nośnik pamięci USB „zewnętrzny”, płytę CD lub szyfrowany nośnik pamięci 

USB „zewnętrzny” i wyświetliła pliki znajdujące się na tym nośniku. Aplikacja 

wykryła podpięty do urządzenia do portu oznaczonego kolorem niebieskim no-

śnik pamięci USB „bezpieczny” i poinformowała o tym użytkownika wyświetlając 

informację na ekranie głównym. Użytkownik dokonał wyboru plików znajdujących 

się na nośniku pamięci USB „zewnętrzny”. Aplikacja przeskanowała pliki silnikami 

antywirusowymi i skopiowała pliki niezainfekowane na nośnik pamięci USB „bez-

pieczny”. Aplikacja wyświetliła raport ze skanowania i kopiowania plików, w którym 

znajduje się informacja, ile plików zostało zeskanowanych, ile skopiowanych, a ile 

plików zainfekowanych.



3. WYCIĄG KLUCZOWYCH INFORMACJI  
Z WARUNKÓW GWARANCJI

 

 

 

  

 

 

 Pozostałe warunki gwarancji znajdują się w umowie zawartej pomiędzy Centrum 

Cyberbezpieczeństwa a Ministerstwem Sprawiedliwości Biuro Cyberbezpieczeństwa. 



Jesteś zainteresowany naszą ofertą? 

Napisz do nas lub zadzwoń

securebox@cc.gov.pl

+48 570 353 545

SECUREBOX

Autorski produkt Centrum Cyberbezpieczeństwa wspiera ochronę organizacji 

przed zagrożeniami przenoszonymi na nośnikach danych. 

cc.gov.pl cc.gov.pl/securebox


