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Антивірусна «Лабораторія Zillya!» – це український розробник інноваційних 

технологій кіберзахисту, антивірусні продукти якого відомі під брендом Zillya! Лабораторія 

працює в Україні з 2009 року, а на міжнародному ринку – з 2011 року. Серед розробок відомі 

платні продукти такі, як: «Zillya! Антивірус для бізнесу», «Zillya! Антивірус та Інтернет 

Захист». До безкоштовних продуктів відносяться «Zillya! Антивірус Безкоштовний», «Zillya! 

Сканер» та «Zillya! Live CD». [1]. 

«Zillya! Антивірус Безкоштовний» є продуктом із легким та простим інтерфейсом, 

який забезпечує базовий рівень захисту від вірусів та інших типів кіберзагроз. Для 

встановлення програми необхідні частота процесора на рівні 1ГГц та вище, оперативна 

пам’ять від 512 Мб. На жорсткому диску повинно бути вільними 120 Мб, до операційних 

систем відносять Windows XP,  Windows Vista, Windows 7, Windows 8 та Windows 10. Мову 

інтерфейсу програми можна змінити, за бажанням, на українську або російську. [2]. 

Програма має простий та зрозумілий інтерфейс, який вміщує шість пунктів меню: 

головна, сканування, загрози, оновлення, налаштування та підтримка. На головній сторінці 

розміщено чотири вкладки із характеристиками: стан захисту комп’ютера, оновлення баз, 

виявлені загрози, вибір сканування.   

У випадку вибору вкладки «Стан комп’ютера» надається інформація стосовно: стану 

захисту (у нормі) та версії програми; часу виконання останнього оновлення баз; терміну 

використання даної програми та кількості загроз, які було виявлено; терміну виконання 

останнього сканування; стану рівня захисту комп’ютера (базовий). 

У вкладці «Оновити» надається інформація, про останнє оновлення антивірусних баз 

та запуск оновлення їх, у разі потреби. У вкладці «Загрози», надається інформація про 

загрози, які було виявлено, перенесено до карантину або виключено та надано їх 

характеристику. У вкладці «Швидке сканування» визначено термін виконання останнього  

сканування та надається можливість вибору будь-яких об’єктів для сканування. Це може 

бути: жорсткий диск, окремо вибрана папка на диску, компакт диск або флеш носій.   

Стосовно інших пунктів меню. У вікні «Сканування», надається можливість виконати: 

швидке сканування (перевірка найбільш вразливих областей системи), повне сканування 

(перевірка всього комп’ютера), вибіркове сканування (перевірка визначених користувачем 

областей). Вікно «Загрози», надає інформацію стосовно стану загроз та їх характеристик.  

Вікно «Оновлення» знайомить із версіями антивірусу, баз, кількістю сигнатур та станом 

актуальності програмних модулів. Вікно «Налаштування» дозволяє змінити (включити або 

виключити) вимоги за бажанням. Вікно «Підтримка» надає можливість звернутися до 

служби підтримки із листом, в якому визначається тема питання та пояснюється проблема. 

«Zillya! Антивірус Безкоштовний» забезпечує базовий захист для домашнього 

комп’ютера, достатньо швидкий, надійний та простий у використанні. Має інформативні 

діалогові вікна для прийняття рішення користувачем. Надає можливість вибору 

автоматичного або інтерактивного режиму роботи. Має українську або російську мову 

технічної підтримки. 
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