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№ 
EFB-ის განთავსებისა და გამოყენების  ნებართვის გაცემის კითხვარი 

Authorization for the placement and use of EFB 
Acceptable 

Yes/No/ N/A 
Reference 

  

1 
EFB-ის ადმინისტრატორი 
EFB Administrator 

    

  

არის თუ არა EFB-ის ადმინისტრატორი სათანადოდ კვალიფიცირებული და 
მომზადებული? 
Is the nominated EFBA suitably qualified and trained? 

    

 
არის თუ არა EFB-ის ადმინისტრატორი ასახული ორგანიზაციულ 
სტრუქტურაში? 

Are there outlined in the organizational structure EFBA? 

    

 
არის თუ არა EFB-ის ადმინისტრატორის პასუხისმგებლობა და მოვალეობები 
ასახული ფშს-ში? 

Are there duties and responsibilities of EFBA in the operation manual? 

    

 

2. 
ეკიპაჟის სამუშაო პროცედურები 
Crew Procedures 

    

 
დადგენილია თუ არა შესაბამისი პროცედურები ფრენის ყველა 
საფეხურისათვის? 

Are there appropriate procedures for all phases of flight? 

    

  
 

არის თუ არა სისტემის მუშაობის ძირითადი პრინციპები და შეზღუდვები აღწერილი? 

Is there description of the system, its operating philosophy and operational limitations? 

    

 
ეკიპაჟის სამუშაო ტექნოლოგიასთან მიმართებაში, არის თუ არა ელექტრონული 
საფრენოსნო მოწყობილობის (EFB)ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული 
პროცედურები ინტეგრირებული "სტანდარტულ საექსპლუატაციო 
პროცედურებთან" (SOPs)? 

Have crew procedures for EFB operation been integrated with existing (SOPs)? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ტარდება თუ არა ეკიპაჟის მიერ ჯვარედინი შემოწმებები უსაფრთხოების 
კრიტიკული მონაცემების შემოწმების მიზნით? 

Are there suitable crew cross-cheks for verifyng safety-critical data? 

 
 

 
 

 
 

 

 დადგენილია თუ არა გაუთვალისწინებელ ვითარებაში მოქმედების 
პროცედურები ელექტრონული საფრენოსნო მოწყობილობის (EFB) მთლიანი ან 
ნაწილობრივი მტყუნების შემთხვევისათვის? 

Are there contingency procedures for total or partial EFB failure? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
3 

საექსპლუატაციო რისკის ანალიზი 
Operational Risk Analysis 

    

  
 

აქვს თუ არა ექსპლუატანტს გათვალისწინებული EFB-ის მთლიანი ან 
ნაწილობრივი მტყუნებები? 

Has the operator considered total and partial failures of the EFB? 
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№ 
EFB-ის განთავსებისა და გამოყენების  ნებართვის გაცემის კითხვარი 

Authorization for the placement and use of EFB 
Acceptable 

Yes/No/ N/A 
Reference 

შეფასებულია   თუ   არა   მინიმალური   აღჭურვილობის   ჩამონათვალზე   (MEL) 
ელექტრონული საფრენოსნო მოწყობილობის (EFB) ზეგავლენა? 

Has the impact of the EFB on the MEL been assessed? 

4 
სასწავლო პროგრამა 
Training Program 

არის თუ არა საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრების და (საჭიროებისას) მიწისზედა 
პერსონალის სასწავლო პროგრამები სრულიად დოკუმენტირებული? 
Are flight crew members and (where applicable) ground staff training programs fully 

documented? 

არის თუ არა სასწავლო მასალა მორგებული კონკრეტული EFB-ის გამოყენების 
პროცედურებზე? 

Does the training material match the EFB procedures? 

შედის თუ არა სწავლების პროგრამაში სისტემის ცვლილებასა და 
მოდერნიზაციასთან დაკავშირებული სწავლება? 

Does the training program incorporate training for system changes and upgrades? 

5 
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის მართვის პროცედურები 

Hardware and Software Management Procedures 

შედის თუ არა პროცედურებში ელექტრონული საფრენოსნო მოწყობილობის (EFB) და 
დამხმარე მოწყობილობის შეკეთება, შეცვლა და ტექმომსახურება? 

Do the procedures include repair, replacement and maintenance of EFB equipment and 

peripherals? 

არის თუ არა გარკვევით განსაზღვრული პროგრამულ უზრუნველყოფასთან 
პერსონალის წვდომის უფლებები, მისი დაინსტალირების ან მოდიფიცირების 
განსახორციელებლად? 
Are the access rights for personnel to install or modify software components clearly 

defined? 

6 
სადენით უზრუნველყოფა 

Cabling 

უზრუნველყოფილია თუ არა ექსპლუატანტის მიერ, რომ ნებისმიერი სადენი, იქნება ეს 
სპეციალურად ჩამონტაჟებული თუ ხელოვნურად დაერთებული EFB-ზე, არ წარმოადგენს 
საექსპლუატაციო ან უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საფრთხეს (მაგ: არ უშლის ხელს 
ფრენის მართვის სადავეების მოძრაობას, პილოტის სავარძელში ჩაჯდომა/ადგომას, 
ჟანგბადის ნიღაბის მდებარეობას და სხვ.)? 
Has the operator ensured that any cabling attached to the EFB, whether in the dedicated 
mounting or when hand held does not present an operational or safety hazard (e.g., it does not 
interfere with flight controls movement, egress, oxygen mask deployment, etc.)? 
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Authorization for the placement and use of EFB 
Acceptable 

Yes/No/ N/A 
Reference 

7 
სამაგრი მოწყობილობა 

Mouniting device 

ცხადყობს, რომ დამაგრებული EFB არ უშლის ხელს სხ-ის მონიტორზე და 
მართვის სადავეებზე ვიზუალურ და ფიზიკურ ხელმისაწვდომობას? 
Is it evident that the mounted EFB does not obstruct visual or physical access to aircraft 

displays or controls? 

დამაგრებული EFB იძლევა ადვილად ხელმისაწვდომობის და მკაფიო 
ხილვადობის საშუალებას EFB-ის კონტროლზე და EFB-ის ეკრანზე? 
Does the mounting method for the EFB allow easy access to the EFB controls and a clear 

unobstructed view of the EFB display? 

8 
კვების წყარო 

Power source 

არის თუ არა კვების წყარო სერტიფიცირებული კომპეტენტური უფლებამოსილი 
ორგანოს მიერ? 
Is the Power source certified by competent authority? 
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Authorization for the placement and use of EFB 
Acceptable 

Yes/No 

კომენტარები 

Comments 

საექსპლუატაციო გამოყენებისათვის საჭირო შეზღუდვები და პროცედურები 

Limitations or procedures required for operational use 

კითხვარის დასასრული 

End of Check List 


	Check Box2: Off
	Text3: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	0: 
	1: 




	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Text30: 
	0: 25.11.2016
	1: 0-01

	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Text31: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 
	1: 




	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Text53: 
	0: 25.11.2016
	1: 0-01

	Text54: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 


	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Text64: 
	0: 25.11.2016
	1: 0-01

	Text65: 
	0: 
	1: 

	Text66: 
	0: 25.11.2016
	1: 0-01



