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اصول راهنمای مشترک
هدایت مسیر به آینده دیجیتال

انجمن	 	،)Länder( فدرال  استان	های	 وزارت	خانه	ها،	 همه	 از	 متخصص	 	100 از	 بیش	
و	 کارفرمایان	 انجمن	های	 و	 اتحادیه	ها	 شهرداری	ها2،	 انجمن	 شهرهای	کوچک،	 و	 شهرها1	
سایر	سازمان	ها	در	تهیه	و	تدوین	نقشه	راه	دیجیتال	شرکت	داشتند.	پس	از	آن،	صدها	نفر	از	
شهروندان	در	یک	فرایند	مشاوره	آنالین	شرکت	کردند.	درواقع	مقاله	ای	که	بر	اساس	نتایج	
مشاوره	مذکور	تهیه	شد،	مبنای	نقشه	راه	دیجیتال	فعلی	اتریش	را	تشکیل	می	دهد.	نقشه	راه،	
ارائه	 را	 برنامه	ریزی	شده	 و	 موجود	 فعالیت	های	 و	 اقدامات	 و	 فعلی	 چالش	های	 بر	 مروری	
می	دهد.		این	اطالعات	بر	مبنای	دوازده	اصل	راهنما	برای	شکل	دادن	به	روند	دیجیتالی	شدن	

در	اتریش	شکل	گرفته	است.

بر	این	اساس،	نقشه	راه	دیجیتال	به	منظور	اطمینان	از	بهره	گیری	اتریش	از	ظرفیت	دیجیتالی	
شدن،	حدود	150	اقدام	خاص	را	در	دوازده	حوزه	فعالیتی	ارائه	می	دهد.	این	نقشه	راه	برای	
فدرال	 دولت	 برای	 مشترک	 راهبرد	 سند	 یک	 در	 را	 دولتی	 ادارات	 همه	 فعالیت	 بار	 اولین	
جهان	 سطح	 در	 شدن	 دیجیتالی	 که	 سریعی	 تغییرات	 با	 هماهنگی	 برای	 می	آورد.	 گردهم	
به وجود	می	آورد،	این	نقشه	راه	دیجیتال	نیز	در	معرض	تغییرات	پی	درپی	قرار	دارد	و	درواقع	
یک	سند	راهبردی	پویا	است	که	به	طور	مداوم	با	آخرین	تحوالت	دیجیتالی	شدن	سازگار	

می	شود.	بنابراین	با	اطمینان	می	تواند	همه	ما	را	به	سمت	آینده	دیجیتال	هدایت	کند.

1. Association of Cities
2. Association of Municipalities
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12 اصل راهنمای نقشه راه دیجیتال:

فرایند	.	1 در	 بتواند	 باید	 اتریش	 در	 فرد	 هر	
دیجیتالی	شدن	شرکت	کند.	ما	می	خواهیم	

به	تقسیم	دیجیتالی	شدن	بپردازیم؛
آموزش	دیجیتال	باید	هرچه	سریع	تر	شروع	.	2

نباید	مدرسه	را	بدون	 شود.	هیچ	کودکی	
فراگیری	مهارت	های	دیجیتال	ترک	کند؛

دنیای	.	3 در	 بشر	 حقوق	 و	 اساسی	 حقوق	
دیجیتال	نیز	اِعمال	می	شود.	ما	می	خواهیم	
مسئولیت	فردِی	دیجیتال	و	شجاعت	مدنی	

را	تقویت	کنیم؛
دسترسی	به	اینترنت	از	طریق	زیرساخت	های	.	4

و	 توسعه	یافته	 به	خوبی	 که	 دیجیتالی	
شهروندان	 برای	 هستند،	 مقرون	به صرفه	
باید	 و	 است	 ضروری	 اتریش	 مشاغل	 و	

تضمین	شود؛
شدن،	.	5 دیجیتالی	 طریق	 از	 می	خواهیم	 ما	

با	 و	 ایجاد	کنیم	 بهتری	 و	 بیشتر	 شغل	های	
همین	هدف،	افراد	را	آموزش	دهیم؛

مدل	های	.	6 ایجاد	 باعث	 شدن	 دیجیتالی	
که	 می	شود	 کاری	 و	 تجاری	 جدید	
حقوقی	 چهارچوب	 یک	 ایجاد	 درصدد	

مدرن	برای	آن	هستیم؛

از	.	7 یکی	 اتریش	 که	 است	 این	 ما	 هدف	
مکان	های	پیشرو	در	زمینه	تجارت	دیجیتال	
از	 باید	 ما	 منظور	 بدین	 باشد.	 جهان	 در	
تحول	 برای	 بازرگانی	 امور	 و	 تجارت	ها	

دیجیتالی	آن	ها	حمایت	کنیم؛
آینده	.	8 در	 اتریش	 اینکه	 از	 اطمینان	 برای	

به	عنوان	رهبر	نوآوری	شناخته	شود،	باید	از	
علوم	و	تحقیقات	برای	توسعه	فرصت	های	

دیجیتال	جدید	کمک	گرفت؛
اروپا1	.	9 دیجیتال	 واحد	 بازار	 ایجاد	 در	 ما	 	

نقش	فعالی	خواهیم	داشت؛
	ما	امنیت	در	حوزه	دیجیتال	را	مسئولیت	.	10

و	 تجارت		 عمومی،	 نهادهای	 مشترک	
شهروندان	می	دانیم.	اتریش	باید	همچنان	
از	 حفاظت	 باالی	 استانداردهای	 دارای	

داده	ها	باشد؛
ما	می	خواهیم	فرهنگ	بحث	و	گفت	وگوی	.	11

محترمانه	اینترنتی	و	روزنامه	نگاری	باکیفیت	
را	در	جهان	دیجیتال	نیز	تضمین	و	تشویق	

کنیم؛
نیروی	.	12 را	 خود	 همچنین	 دولتی	 بخش	

می	داند.	 اتریش	 در	 نوآوری	 محرک	
شهروندان	و	مشاغل	حق	دارند	از	ارتباطات	
الکترونیکی	راحت،	آسان	و	دردسترِس	با	

مدیریت	دولتی	برخوردار	باشند.

1. European Digital Single Market
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مسیر ما به آینده دیجیتال
فرایندهای	 برای	 قدرتمند	 نیرویی	 می	تواند	 فناوری	 تحوالت	 که	 داده	است	 نشان	 تاریخ	
تغییر	مثبت	در	جامعه	محسوب	شود.	فناوری	های	جدید	همواره	افراد	را	با	چالش	هایی	مواجه	
کرده	است،	اما	همچنین	امکانات	آن	ها	را	گسترش	داده،	زندگی	را	آسان	تر	کرده	و	پیشرفت	
اجتماعی	 و	 اقتصادی	 تغییرات	 نتیجه	 نوسنگی	و	صنعتی	 انقالب	های	 را	ممکن	ساخته	است.	
باعث	 چاپ	 اختراع	 که	 همان	گونه	 دقیقاً	 شده	است؛	 امکان	پذیر	 فناوری	 توسط	 که	 است	

پیشرفت	علم	و	دیدگاه	های	جهان	شد.

دیجیتالی شدن بخشی از زندگی روزمره است

دیجیتالی	شدن	فصل	جدیدی	از	توسعه	را	به	روی	ما	باز	می	کند.	زیرساخت	های	دیجیتال،	
محصوالت	و	خدماِت	در	حال	تغییر	مشاغل،	علوم،	جامعه	و	سیاست	هستند.	تحوالت	فناورِی	
ارتباطات	در	بخش	 فناوری	اطالعات	و	 از	 استفاده	 امروزه	شامل	 با	دیجیتالی	شدن،	 مرتبط	
تولید	)صنعت	4.0(،	استفاده	از	داده	های	بزرگ	و	هوش	مصنوعی	و	برنامه	های	اینترنت	اشیا	

است	که	وارد	زندگی	روزمره	ما	می	شود.	

دیجیتالی	شدن	همچنین	فرصت	هایی	برای	تغییر	روش	برقراری	ارتباط،	روابط	اجتماعی،	
مشارکت	و	محیط	کاری	ایجاد	می	کند.	دیجیتالی	شدن	موضوعی	نیست	که	ما	فقط	در	آینده	
با	آن	روبرو	شویم.	این	مسئله	نه	یک	موضوع	طاقت	فرسا	و	نه	یک	موضوع	تجاری	است	که	
فقط	مربوط	به	شرکت	های	بزرگ	باشد.	درواقع	دیجیتالی	شدن	هم	اکنون	بخشی	از	زندگی	
در	 همراه	 تلفن	 کاربران	 از	 درصد	  92 سال	2017	حدود	 در	 مثال	 به	طور	 است.	 ما	 روزمره	
اتریش،	صاحب	تلفن	هوشمند	بودند	که	6	درصد	بیشتر	از	سال	2015	بوده	است.	این	بدان	

معنی	است	که	تقریباً	هرکسی	همواره	یک	کلید	دنیای	دیجیتال	را	دراختیار	دارد.

فرصت های جدید

را	 جدیدی	 فرصت	های	 می	تواند	 است:	 گسترده	 و	 زیاد	 بسیار	 شدن	 دیجیتالی	 ظرفیت	
تغییر	 محرک	 بخشد،	 بهبود	 را	 بهداشتی	 مراقبت	های	 کند،	 فراهم	 رونق	 و	 کار	 رشد،	 برای	
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از	 پشتیبانی	 با	 و	 باشد	 اجتماعی	 مشارکت	 و	 برابر	 فرصت	های	 تسهیل	 انرژی،	 سیاست	های	
شفافیت	دولت،	به	تقویت	مردم	ساالری	کمک	نماید.

چالش های جدید

از	 ترس	 می	کند.	 روبرو	 جدیدی	 چالش	های	 با	 را	 ما	 دیجیتالی	 انقالب	 حال،	 عین	 در	
نظارت	مداوم	و	محدودیت	در	آزادی	از	موضوعاتی	هستند	که	باید	به	همان	اندازه	محافظت	

در	برابر	جرایم	سایبری	و	اخالق	هوش	مصنوعی،	مورد	توجه	قرار	گیرند.

قرار	 بحث	 مورد	 به	شدت	 شدن	 دیجیتالی	 از	 ترس	 موضوع	 در	 که	 مباحثی	 از	 یکی	
می	گیرد،	جایگزین	کردن	نیروی	انسانی	در	مقیاس	گسترده	است.	این	ترس	همیشه	با	هر	نوع	
تغییر	فناوری	همراه	بوده	است.	آشکار	است	که	تحوالت	فناوری	در	حال	تغییر	دادن	کار	و	
فرایندهای	آن	هستند.	ابتدا	فعالیت	ها	جایگزین	می	شوند	سپس،	حوزه	های	جدید	فعالیتی	که	
در	حال	حاضر	وجود	ندارند،	دائماً	پدیدار	می	شوند.	شرایط	کار	مدرن،	تأمین	اجتماعی	و	
اقدامات	تمرینی	متمرکز	برای	کارمندان	از	عوامل	مهم	در	افزایش	ظرفیت	دیجیتالی	شدن	

برای	مشاغِل	باکیفیت	باال	و	جدید	است.

مشارکت دیجیتال

در	 شرکت	 بلکه	 نیست؛	 جدید	 فناوری	های	 به	 دستیابی	 به	معنای	 فقط	 شدن	 دیجیتالی	
تأثیر	 دیجیتال	 برنامه	های	 می	شود.	 ارائه	 مدرن	 جامعه	 یک	 توسط	 که	 است	 فرصت	هایی	
فزاینده	ای	بر	دانش،	دنیای	کار	و	آزادی	می	گذارد.	همه	افراد	در	اتریش	باید	بتوانند	بدون	
یا	طبقه	اجتماعی	از	فرصت	های	دنیای	دیجیتال	بهره	مند	 درنظر	گرفتن	منشأ،	جنسیت،	سن	
با	اطمینان	از	مشارکت	همه	افراد	از	سنین	پایین،	می	توان	از	فقر	دیجیتال	جلوگیری	 شوند.	

کرد	و	سهم	قابل	توجهی	در	مبارزه	با	فقر	در	آینده	به	وجود	آورد.

دیجیتالی شدن باید شکل بگیرد

فقط	 که	 نیست	 تحولی	 موضوع،	 این	 نمی	افتد.	 اتفاق	 خودکار	 به	طور	 شدن	 دیجیتالی	
مثبت	 اثرات	 از	 بتوانیم	 اینکه	 برای	 بود.	 آن	 انتظار	 در	 به	سادگی	 یا	 شد	 زده	 آن	شگفت	 از	
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دیجیتالی	شدن	استفاده	کنیم	و	از	تأثیرات	منفی	این	روند	تحول	جلوگیری	کنیم،	باید	اهداف	
و	اولویت	های	سیاسی	مناسبی	تعیین	شود.	دیجیتالی	شدن	باید	به	نفع	همه	شکل	بگیرد.	یک	
حاشیه	 در	 را	 ما	 تنها	 دیجیتالی،	 تغییرات	 به	 نسبت	 دفاعی	 رفتار	 یک	 یا	 انسدادی	 رویکرد	

بین	المللی	نگه		می	دارد؛	حال	آنکه	آینده	را	نمی	توان	متوقف	کرد.

افزایش نوآوری از طریق دیجیتالی شدن

دیجیتالی	شدن	نقش	مهمی	در	توسعه	قدرت	نوآوری	ما	دارد.	در	مواجهه	با	رقابت	های	
بیمه	 اتریش	را	 اروپا	و	 از	مهم	ترین	سیاست	هایی	است	که	آینده	 بین	المللی،	نوآوری	یکی	
پیشرو	در	 به	یک	 این	کشور	 تبدیل	 برای	 اتریش	 بلندپروازانه	دولت	فدرال	 می	کند.	هدف	
نوآوری	در	اروپا	با	توجه	به	دیجیتالی	شدن،	اهمیت	فزاینده	ای	پیدا	می	کند.	دیجیتالی	شدن،	
فناوری	های	کلیدی	را	برای	توسعه	نوآوری	های	اقتصادی	و	اجتماعی	ارائه	می	دهد.	اتریش	
را	 اجتماعی	خود	 و	 اقتصادی	 الگوی	 رقابتی	می	تواند	 نوآوری	 پیشروی	 به	عنوان	یک	 فقط	
حفظ	کرده،	توسعه	دهد	و	برخورداری	شرکت	های	نوآورانه	و	کارامد	و	مشاغِل	باکیفیت	

باال	از	فرصت	های	برابر	و	امنیت	اجتماعی	را	تضمین	نماید.

مبانی دیجیتالی شدن

هنگام	شکل	دهی	دیجیتالی	شدن	به	صورت	مثبت،	وظایف	اصلی	سیاسی	شامل	موضوعات	
مربوط	به	حفاظت	از	داده	ها	و	امنیت	سایبری،	چهارچوب	قانونی	مدرن	برای	مدل	های	جدید	
تجاری	و	ساختار	منصفانه	شرایط	کار	است.	سه	حوزه	اصلی	در	موفقیت	آمیز	بودن	فرایند	
دیجیتالی	شدن	نقش	دارند:	توسعه	یک	سامانه	)سیستم(	آموزشی	که	دانش	آموزان	را	برای	
فرصت	های	دیجیتالی	آماده	می	کند،	ایجاد	یک	زیرساخت	دیجیتالی	درجه	یک	و	توسعه	

سیاست	های	پژوهش	و	نوآوری	که	نقاط	قوت	اتریش	را	به	طور	خاصی	ارتقا	می	بخشد.

فرصت های دیجیتال از طریق آموزش

دیجیتالی	شدن	مستلزم	آن	است	که	سامانه	آموزشی	ما	به	سرعت	تکامل	یابد.	امور	روزمره	
اهمیت	کمتری	برخوردار	هستند؛	درحالی	که	دامنه	کار	روز	به	روز	 از	 در	دنیای	کار	مدرن	
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پیچیده	تر	می	شود.	نیازهای	فزاینده	ای	به	متخصصان	اقتصاد	دیجیتال	وجود	دارد	و	در	عین	
حال،	مشارکت	در	امور	جامعه	به	مهارت	های	دیجیتال	هم	نیاز	دارد.	

از	 استفاده	 بگیرد.	 را	در	همه	سطوح	درنظر	 این	شرایط	 باید	 سامانه	آموزش	و	پرورش	
باید	به	یک	روش	استاندارد	تبدیل	شود.	 ابزارهای	دیجیتالی	در	سامانه	آموزش	و	پرورش	
سواد	رسانه	های	دیجیتال	در	حال	تبدیل	شدن	به	یک	بخش	جدایی	ناپذیر	آموزش	پایه	است.	
را	تضمین	 اشتغال	آن	ها	 تداوم	 بازار	کار	هستند،	 در	 افرادی	که	در	حال	حاضر	 بازآموزی	
می	کند.	نوآوری	ها	در	آموزش	و	پرورش	باید	شتاب	گرفته	و	به	سرعت	و	در	مقیاس	گسترده	

در	سامانه	نظارتی	گنجانیده	شود.

زیرساخت های دیجیتال

زیرساخت	دیجیتال،	سامانه	اصلی	اتریش	به	عنوان	یک	کشور	دیجیتال	است.	برای	اینکه	
فرایند	دیجیتالی	شدن	اتریش	با	موفقیت	انجام	شود،	وجود	یک	زیرساخت	کارامد	در	سطح	
شکل	های	 و	 خدمات	 کاالها،	 دیجیتالی،	 برنامه	های	 استقرار	 و	 توسعه	 است.	 الزم	 کشور	
اینترنت	پهن	باند	بستگی	دارد.	عالوه	براین،	وقتی	بحث	 به	اتصاالت	قدرتمند	 مختلف	کار،	
پیش	 برابر	 فرصت	های	 و	 اجتماعی	 مشارکت	 افزایش	 برای	 آینده	 و	 معیشت	 امنیت	 تأمین	

می	آید،	زیرساخت	های	دیجیتال	ابزاری	اساسی	برای	توسعه	آینده	اتریش	است.	

اتریش	با	هدف	افزایش	سرعت	پهن	باند	در	سطح	کشور	تا	حداقل	ساالنه	100	مگابیت	
در	ثانیه	و	ایفای	نقش	اصلی	در	توسعه	نسل	پنجم1،	گام	مهمی	را	برای	حفظ	موقعیت	خود	
برداشته	و	اطمینان	دارد	که	همچنان	دارای	جامعه	ای	است	که	ارزش	زندگی	در	آن	باال	است.

تقویت پژوهش و نوآوری

پژوهش	و	نوآوری	غالباً	پایه	و	اساس	محصوالت	و	خدمات	دیجیتالی	موفق	است	و	ما	
فعاًل	در	آغاز	این	پیشرفت	هستیم.	هم	اکنون	اتریش	به	عنوان	یک	مرکز	تحقیقاتی	در	تعدادی	
از	رشته	ها	)برای	مثال	محاسبات	کوانتومی،	علوم	زیستی،	متالورژی	و	صنعت	خودرو(	یک	

1. 5G
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پیشروی	جهانی	محسوب	می	شود.	این	حوزه		های	تخصصی	باید	در	زمینه	دیجیتالی	شدن	و	
تولید	دیجیتال	راهبردی	توسعه	یافته	و	تقویت	شوند.	در	عین	حال،	علم	و	صنعت	باید	به	طور	
جدی	با	حوزه	های	مهم	دیجیتالی	شدن	رودرو	باشند.	برخی	از	این	حوزه	ها	عبارتند	از:	حفظ	
آزادی	های	مدنی	و	حقوق	اساسی،	مالکیت	داده	های	شهروندان،	مقررات	هوشمند	بین	المللی	

شرکت	های	فناوری	و	رسانه	و	پیامدهای	اخالقی	هوش	مصنوعی.

دیجیتالی شدن از زاویه نگرش ها و ارزش ها

و	 نگرش	ها	 دغدغه	های	 از	 یکی	 همچنین	 موفقیت	آمیز	 شدن	 دیجیتالی	 فرایند	 مدیریت	
ارزش	های	اجتماعی	به	شمار	می	رود.	دیجیتالی	شدن	به	تفکر	و	اقدام	همه	ما	نیاز	دارد.	تنها	به	
دلیل	اینکه	چیزی	از	لحاظ	فنی	امکان	پذیر	است،	به معنای	مطلوب	بودن	اجتماعی	نیست.	ما	
باید	تصمیم	گیری	در	مورد	این	موضوعات	را	ادامه	دهیم.	در	نهایت،	حتی	در	عصر	دیجیتال	
مردم	همیشه	باید	مسئولیت	تصمیم	گیری	را	برعهده	بگیرند.	ازاین	رو	اجرای	فرایند	دیجیتالی	
شدن	نیازمند	دیدگاه	های	قانع	کننده،	چهارچوبی	نظارتی	و	سیاست	گذاری	اجتماعی	است.

انسان گرایی دیجیتالی و مردمی )دموکراتیزه( شدن دانش

دموکراتیزه	شدن	دانش،	ارتباط	آزاد	و	دسترسی	آزاد	به	اطالعات،	داده	های	باز،	نوآوری	
فرصت	های	 رونق	 و	 رشد	 که	 هستند	 ما	 دیجیتال	 جامعه	 برای	 ظرفیت	هایی	 باز،	 منبع	 و	 باز	
مشارکت	اجتماعی	را	تقویت	می	کنند	و	به	جامعه	ما	اجازه	می	دهند	تا	به	شکلی	مثبت	توسعه	
پیدا	کند.	دانش	باز	و	مشترک،	به	بحث	و	گفت	وگوهای	عمومِی	مبتنی	بر	واقعیت	کمک	
و	 شخصی	 تعامل	 می	شود.	 تبدیل	 آگاهی	رسانی	 از	 جدیدی	 نوع	 مهم	 عنصر	 به	 و	 می	کند	
فرهنگ	بحث	و	گفت	وگو	در	دنیای	دیجیتال،	به	قوانین	رسمی	و	غیررسمی،	مسئولیت	فردی	

و	شجاعت	مدنی	نیاز	دارد.

چشم اندازهای 2025 اتریش 

	هدف	این	است	که	کشور	ما	به	عنوان	یک	کشور	پیشرو	در	نوآوری،	نقش	اصلی	را	در	
شکل	دهی	دیجیتالی	شدن	ایفا	کند.	فقط	در	این	صورت	است	که	می	توانیم	اطمینان	یابیم	همه	
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اقشار	در	اتریش	می	توانند	از	مزایای	دیجیتالی	شدن	بهره	مند	شوند.

در	سال	2025،	کارآفرینان،	محرک	اصلی	اقتصاد	دیجیتالی	خواهند	بود	که	از	طریق	 ��
ارائه	زنجیره	های	ارزش	و	مدل	های	تجاری	جدید،	داستان	های	جدیدی	از	موفقیت	و	
رشد	را	برای	اتریش	به	عنوان	یک	مکان	تجاری	ایجاد	می	کنند.	مشاغل	اتریشی	)از	
شرکت	های	کوچک	و	متوسط	تا	شرکت	های	بزرگ	پیشرو(	با	محصوالت	و	خدمات	
دیجیتالی	خود	بر	اساس	پژوهش	و	نوآوری	موفق،	نام	خود	را	در	بازارهای	بین	المللی	

قرار	داده	اند.	سرمایه	گذاری	در	فناوری	های	جدید	در	اتریش،	ارزش	دارد؛

در	سال	2025،	کارکنان	از	سطح	باالیی	از	اشتغال	و	مشاغِل	باکیفیت	باال	در	دنیای	 ��
انعطاف	پذیری	حرفه	ای،	 و	 توسعه	مستمر	 بهره	مند	می	شوند.	 تجارت	و	کار	دیجیتال	
زیرساخت	های	 وجود	 لطف	 به	 می	کند.	 محافظت	 افراد	 شغلی	 رضایت	 و	 اشتغال	 از	
پهن	باند	درجه	یک	که	کارمندان	را	قادر	می	سازد	از	هر	نقطه	ای	کار	خود	را	انجام	

دهند،	کل	کشور	از	یک	انقالب	شغلی	دیجیتال	بهره	مند	می	شود؛

در	سال	2025،	جوانان	از	یک	سامانه	آموزش	با	فرصت	های	برابر	بهره	مند	می	شوند	که	 ��
آن	ها	را	برای	فرصت	ها	و	چالش	های	یک	دنیای	دیجیتال	آماده	می	کند.	برنامه	درسی	
که	 می	کند	 تضمین	 دیجیتال	 یادگیری	 بسترهای	 و	 آموزش	 نوآورانه	 اَشکال	 مدرن،	
مؤسسات	آموزشی	)از	مهد	کودک	ها	و	مدارس	گرفته	تا	دانشگاه	ها(	ارزش	ها،	دانش	
و	مهارت	هایی	را	که	از	پیشرفت	شخصی	و	اشتغال	زایی	پشتیبانی	می	کند،	ارائه	دهند؛

در	سال	2025،	شهروندان	مفاهیم	جدید	جابه	جایی	و	تردد	را	تجربه	می	کنند	که	از	طریق	 ��
ارتباط	متمرکز	سامانه	حمل	و	نقل	خصوصی	و	عمومی،	راحتی	و	درجه	باالیی	از	امنیت	
را	فراهم	می	کند.	همه	افراد	می	توانند	با	استفاده	از	تلفن	هوشمند،	سریع	ترین،	ارزان	ترین	
و	مناسب	ترین	راه	را	برای	رسیدن	به	مقصد	خود	پیدا	کنند.	خودرو	های	شبکه	ای	به	ویژه	
در	مورد	وجود	خطرات	احتمالی	مانند	تصادفات،	راه	سازی	در	جاده	یا	یخ	سیاه1	در	مسیر	

هشدار	می	دهند	و	ترافیک،	پدیده	ای	مربوط	به	روزگار	گذشته	خواهد	بود؛

1. به	پوششی	شفاف	و	هموار	از	یخ	گفته	می	شود	که	در	نقاطی	خاص	می	توان	آن	را	دید.
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در	سال	2025،	اینترنت	مکانی	برای	دانش	و	ارتباطات	رایگان	خواهد	بود.	به	لطف	 ��
سواد	 و	 اطالعاتی	 روشن	فکری	 فرهنگ	 یک	 که	 دیجیتال	 مدنی	 شجاعت	 فرهنگ	
جنبه	های	 داشت.	 نخواهد	 وجود	 رسانه	ای	 فریب	کاری	 دیگر	 است،	 رسانه	ای	 عمیق	
مثبت	فرصت	های	نامحدود	برای	برقراری	ارتباط،	یادگیری	و	توسعه	در	سطح	جهانی	

بسیار	بیشتر	از	جنبه	های	منفی	است؛

این	 �� می	شوند.	 بهره	مند	 منابع	 و	 انرژی	 مصرف	 کاهش	 از	 جمعیت	 	،2025 سال	 در	
انرژی	 سیاست	های	 تغییر	 از	 و	حمایت	 انرژی	شخصی	 هزینه	های	 کاهش	 باعث	 امر	
باعث	 برنامه	های	هوشمند	 فناوری	ها	و	 از	آب	و	هوا	خواهد	شد.	 در	راستای	حفاظت	

افزایش	راندمان	انرژی	و	کاهش	وابستگی	ما	به	انرژی	کشورهای	دیگر	می	شوند؛

که	 �� می	شوند	 بهره	مند	 بهداشتی	 مراقبت	های	 سامانه	 یک	 از	 بیماران	 	،2025 سال	 در	
و	 فراهم	 جامعه	 اقشار	 همه	 برای	 را	 پرستاری	 و	 یک	 درجه	 پزشکی	 مراقبت	های	
مقرون	به	صرفه	می	کند.	استفاده	از	ابزارهای	دیجیتالی،	از	سواد	سالمتی	بیماران	حمایت	
برخوردار	شوند.	رواج	پزشکی	و	 بهتری	 از	سالمتی	 بنابراین	آن	ها	می	توانند	 می	کند.	
درمان	های	شخصی	نیز	با	هدف	اطمینان	از	بهبودی	بیماران	در	اسرع	وقت	توسعه	می	یابد؛

در	سال	2025،	شهروندان	و	مشاغل	از	یک	سامانه	مدیریت	دولتی	مؤثر	بهره	می	برند	 ��
محرک	های	 از	 همچنین	 و	 است	 مبتکر	 و	 کارآمد	 خدمات	 ارائه	دهنده	 یک	 که	
نوآوری	حمایت	می	کند.	ارتباطات	دیجیتال	به	طرز	چشمگیری	به	کاهش	بار	اداری	
مؤسسات	 از	 سفارشی	 خدمات	 شهروندان	 می	کند.	 کمک	 وقت	گیر	 بروکراسی	 و	
دولتی	دریافت	می	کنند	و	دولت،	شریک	دیجیتال	شهروندان	خواهد	شد.	دیجیتالی	
بیشتر	در	 فعال،	 به	عنوان	شهروندی	 را	می	دهد	که	 امکان	 این	 افراد	 به	 شدن	همچنین	

فرایندهای	تصمیم	گیری	مردم	ساالرانه	سهیم	باشند.

اتریش	برای	اینکه	بتواند	این	چشم	اندازها	)که	به	طور	نمونه	آورده	شده	اند(	را	به	واقعیت	
تبدیل	کند،	باید	تالش	های	سیاسی	خود	را	بر	شکل	گیری	فرایند	دیجیتالی	شدن	و	پیشبرد	آن	
با	پروژه	های	مرتبط	متمرکز	کند.	نقشه	راه	دیجیتال	چهارچوب	راهبردی	را	برای	تحقق	این	

امر	فراهم	می	کند.
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راهبرد: نقشه راه دیجیتال

دیجیتالی	شدن	یک	موضوع	سیاسی	همه	جانبه	است.	در	بسیاری	از	حوزه	ها	و	در	سطوح	
کارفرمایان،	 اتحادیه	های	 و	 انجمن	ها	 منطقه	ای،	 نهادهای	 دولتی،	 ادارات	 )مثاًل	 مختلف	
سازمان	های	مردم	نهاد	و	تجارت(	راهبردهایی	وجود	دارد	که	جنبه	های	خاصی	از	دیجیتالی	
شدن	را	دربر	می	گیرد	و	اقدامات	مشخصی	را	برای	حمایت	و	مدیریت	تغییر	دیجیتالی	مشخص	
اتحادیه	ها	و	 تا	سیاست،	دولت،	 نیاز	داریم	 به	یک	رویکرد	هماهنگ	 ما	 می	کند.	هم	اینک	
انجمن	های	کارفرمایان،	تجارت،	علم	و	تحقیقات	و	همچنین	مشارکت	در	جامعه	مدنی	را	
فعالیت	های	 تمام	 ایجاد	 برای	 پایه	ای	 فدرال،	 دولت	 دیجیتالی	 نقشه	راه	 کند.	 نزدیک	 به	هم	

هماهنگ	شده	در	این	زمینه	است.

»هدف ما ایفای نقشی مؤثر در شکل گیری پیشرفت دیجیتال برای شهروندان، مشاغل و 
کل جامعه است. اتریش باید از نظر اقتصادی موفق باشد و همه باید بتوانند در این رونق 
سهیم باشند. آموزش، پژوهش و نوآوری همراه با زیرساخت های دیجیتال کارامد، پیش نیاز 
مسیر اتریش به عصر دیجیتال است. زمانی برای ازدست دادن نداریم. بیایید با هم شروع 

کنیم!«
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سناریو 2025:
چه چیزی ممکن خواهد بود؟

چشم انداز آینده دیجیتال- و چگونه آن ها به ما سود می رسانند.

5G نسل پنجم

در	 اینترنت	 از	 استفاده	 برای	 باالیی	 اهمیت	 از	 سیار	 ارتباطات	 استاندارد	 پنجم	 نسل	  
آینده	برخوردار	است.	نرخ	داده	های	حداکثر	10	مگابیت	بر	ثانیه،	تأخیر	کم	و	تراکم	باالی	
دستگاه	های	متصل،	طیف	گسترده	ای	از	مدل	ها	و	برنامه	های	جدید	تجاری	را	توسعه	داده	و	
پایه	و	اساس	اینترنت	اشیا	را	شکل	می	دهد.	ازاین	رو	دسترسی	به	زیرساخت	های	نسل	پنجم،	

اولویت	اصلی	توسعه	آینده	اتریش	به	عنوان	یک	مکان	تجاری	است.

افزایش نرخ انتقال داده در ارتباطات سیار

اینترنت اشیا

شرایط	 و	 فعلی	 استفاده	 )مانند	 کاربر	 وضعیت	 به	 مربوط	 اطالعات	 دستگاه	ها	 آینده،	 در	
محیطی(	را	در	اینترنت	دردسترس	قرار	داده	و	با	یکدیگر	ارتباط	برقرار	می	کنند.	بر	اساس	نیاز	
کاربر،	دستگاه	ها	می	توانند	به	طور	خودکار	پشتیبانی	را	فراهم	کرده	و	زندگی	ما	را	آسان	تر	کنند.	
دستگاه	های	موجود	در	بدن	ما	می	توانند	با	عملکردهای	جسمی	مانند	ضربان	قلب	و	فشار	خون	

ارتباط	برقرار	کنند	و	شرایط	سالمتی	بیماران	را	از	راه	دور	از	نظر	پزشکی	کنترل	کنند.

برای	 برای	وسایل نقلیه	خودران،	یعنی	توانایی	خودرو	ها	 اینترنت	اشیا	همچنین	زمینه	ای	
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رانندگی	خودکار	با	استفاده	از	حسگرها	فراهم	می	کند.	این	امر	باعث	می	شود	مفاهیم	کاماًل	
جدیدی	در	حمل	و	نقل،	راحتی	بیشتر	برای	استفاده	کنندگان	در	جاده	به	دلیل	پیوند	حمل	و	نقل	
خصوصی	و	عمومی	و	آلودگی	کمتری	در	اثر	رانندگی	هوشمندانه	/	بهینه	سازی	شده	فراهم	
شود.	اگر	ظرفیت	و	توانمندی	وسایل نقلیه	خودران	کاماًل	مهار	شود،	تا	سال	2025	می	توان	
از	90	درصد	تصادفات	جلوگیری	کرد.	افرادی	که	امروز	متولد	شده	اند	ممکن	است	هرگز	

خودشان	با	خودرو	رانندگی	نکنند.
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کالن داده

بلکه	 نبوده؛	 خطی	 به	صورت	 دیگر	 می	کنیم،	 تولید	 روز	 هر	 که	 داده	هایی	 حجم	 رشد	
با	 است	که	می	تواند	 پیچیده	 و	 بزرگ	 بسیار	 داده	موجود	هم	اکنون	 مقدار	 است.	 تصاعدی	
را	 جدیدی	 فرصت	های	 اطالعات،	 افزایش	 شود.	 پردازش	 معمولی	 روش	های	 از	 استفاده	
مجموعه	های	 آمیختن	 درهم	 حال	آنکه	 می	کند،	 ایجاد	 دارو	 و	 بخش	خدمات	 برای	 به	ویژه	
امکان	 تشخیصی،	 جدید	 روش	های	 می	کند.	 ایجاد	 را	 جدیدی	 کاماًل	 بینش	 کالن	داده،	
شناسایی	خصوصیات	ژنتیکی	بیماری	ها	را	فراهم	می	آورد.	این	امر	باعث	می	شود	تا	داروها	
در	 باشد.	 بیمار	 بیماری	شخصی	 ویژگی	های	 با	 متناسب	 دقیقاً	 که	 شود	 ارائه	 درمان	هایی	 و	
عین	حال،	تولید	و	استفاده	از	حجم	فزاینده	ای	از	داده	ها	هنگام	ایجاد	امنیت	در	حفظ	حریم	

خصوصی	و	مالکیت	داده	ها،	چالش	های	جدیدی	را	به	همراه	می	آورد.

از	کل	داده	ها	در	دو	سال	گذشته	 روزانه	2/5	اگزابایت	داده	ایجاد	می	شود.	90	درصد 
ایجاد	شده	اند.
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1)AI( هوش مصنوعی

قدرت	محاسباتی	با	سرعت	چشمگیری	در	حال	رشد	است.	حجم	عظیمی	از	داده	های	
ایجادشده	در	چند	سال	گذشته،	پایه	و	اساس	پیشرفت	در	هوش	مصنوعی	را	تشکیل	می	دهد.	
ماشین	آالت	قادر	به	پردازش	داده	های	ساختاری	و	بدون	ساختار	هستند	که	به	تازگی	شامل	
زبان	یا	عکس	نیز	شده	است.	در	نتیجه	ما	در	آینده	خواهیم	توانست	اطالعات	فزاینده	ای	را	از	

داده	هایی	که	قباًل	هیچ	کس	قادر	به	دسترسی	به	آن	ها	نبوده	است،	به	دست	آوریم.	

عالوه	براین،	ماشین	آالت	قادر	به	یادگیری	هستند.	رایانه	ها	از	هر	وضعیت	جدید	نکات	
جدیدی	می	آموزند	که	به	طور	مداوم	ظرفیت	خطاها	را	کاهش	می	دهد.	یک	رایانه		می	تواند	
ظرف	مدت	ده	دقیقه	تومور	را	تشخیص	دهد.	تا	سال	2030،	پروتز	های	عصبی2	نیز	ممکن	
یا	 حسی	 حرکتی،	 توانایی	های	 عصبی،	 دستگاه	های	 از	 استفاده	 با	 یعنی	 شوند؛	 ایجاد	 است	
عصبی	 دستگاه	های	 با	 شده	اند،	 اختالل	 دچار	 بیماری	 یا	 آسیب	 دلیل	 به	 که	 فرد	 شناختی	
مصنوعی	جایگزین	می	شوند.	این	سؤاالت،	مباحث	اخالقی	جدیدی	را	ایجاد	می	کند:	یک	
رایانه/	دستگاه		اجازه	دارد	چه	تصمیم	هایی	بگیرد؟	یا	اینکه	درصورت	تصمیم	گیری	»اشتباه«	

یک	دستگاه،	چه	کسی	مسئول	است؟

دانش باز

ساده	 چشمگیری	 به		طور	 اطالعات	 به	 دسترسی	 الکترونیکی،	 داده	های	 پردازش	 با	
شده	است.	دانش،	دیگر	مشمول	»قوانین	بازار«	معمول	نیست؛	زیرا	اطالعات	به	صورت	آزاد	
و	با	اَشکال	گوناگون	دردسترس	است	و	همچنین	می	تواند	به	اشتراک	گذاشته	شود.	از	سوی	
دیگر	به	لطف	عموم	مردم	که	همواره	دانش	و	مهارت	های	خود	را	پرورش	می	دهند،	کیفیت	
یادگیری	 مدیریت	 سامانه	های	 و	 شبیه	سازها	 آنالین،	 دوره	های	 است.	 بهبود	 حال	 در	 دانش	
شخصی،	این	امکان	را	به	افراد	می	دهند	تا	در	هر	زمان	و	هر	مکان	یاد	بگیرند	و	مطالعه	کنند.	
فناوری	های	آموزشی	مانند	بازی	های	جدی	و	برنامه	های	یادگیری	به	کاربران	کمک	می	کند	
این	 بیاموزند.	 با	سن	خود	 متناسب	 به	روشی	 را	 برنامه	نویسی	 مانند	 مهارت	های	دیجیتالی	 تا	
1.Artificial Intelligence
2. neuroprosthetics
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»مردمی	کردن	دانش«	نقش	عمده	ای	در	افزایش	فرصت	های	برابر	ایفا	می	کند.

واقعیت افزوده و مجازی

اشیا	یا	اطالعات	تصویری	اضافی،	عموماً	از	طریق	عینک	در	زمان	واقعی	بر	روی	دنیای	
این	 کاربرد	 زمینه	های	 می	کنند.	 ایجاد	 تعاملی	 مجازی	 محیط	 یک	 و	 می	گیرند	 قرار	 واقعی	
فناوری،	تقریباً	بی	حد	و	مرز	است	و	از	گردشگری،	اوقات	فراغت	و	آموزش	تا	صنایع	دستی	
و	صنایع	ساختمانی	را	دربر	می	گیرد.	برای	مثال	در	آینده،	یک	پروژه	ساختمانی	می	تواند	قبل	
از	شروع	ساخت	و	ساز،	در	یک	فضای	مجازی	مشاهده	شود	یا	هنگام	کار	تعمیر	و	نگهداری	

می	تواند	شیوه	نامه	را	مستقیماً	روی	یک	شیء		نمایش	دهد.

چاپ سه بُعدی

چاپ	سه	بعدی	می	تواند	جایگزین	تولید	معمولی	شود.	امروزه	امکان	ساختن	خانه	ای	از	
امری	 دیگر	 تولید	 بنابراین	 دارد.	 وجود	 کامل	 به	طور	 سه	بعدی	 چاپگر	 با	 تولیدشده	 قطعات	
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متمرکز	نبوده	و	تولید	و	مصرف	می	تواند	در	یک	مکان	واحد	انجام	شود	که	تأثیر	عظیمی	
با	کاربرد	درنظر	 متناسب	 در	فروش،	توزیع	و	حمل	و	نقل	دارد.	محصوالت	می	توانند	دقیقاً	
برای	 مقرون	به	صرفه	 به	صورتی	 می	توانند	 زانو	 مفاصل	 مثال	 به	طور	 شوند.	 تولید	 گرفته	شده،	
دستگاه	های	 از	 استفاده	 امکان	 نانو	 و	 میکرو	 مقیاس	 در	 چاپ	 شوند.	 تولید	 خاص	 بیماران	

کوچک	پزشکی	را	فراهم	می	کند.	قطعات	خانه	یا	خودرو	نیز	قابل	چاپ	است.

مواد هوشمند )چهاربُعدی(

با	شرایط	محیطی	سازگار	 به	طور	خودکار	 است	که	 موادی	 و	 اشیا	 بعدی	شامل	 مرحله	
درصورت	 که	 موادی	 یا	 می	شوند	 باران،	ضدآب	 هنگام	 در	 که	 لباس	هایی	 مثاًل	 می	شوند؛	

آسیب	دیدن،	خود	را	ترمیم	می	کنند.	

در	آینده،	فرایندهای	جدید	چاپ	نیز	می	توانند	به	چاپ	جوهرهایی	با	عملکرد	الکتریکی	
روی	مواد	بپردازند	و	دستگاه	های	فعال	یا	غیرفعال	الکتریکی	مانند	مقاومت	ها1	ایجاد	کنند.	
کند.	 تسهیل	 را	 مقرون	به	صرفه	 و	 پیشرفته	 الکترونیکی	 کاربردهای	 می	تواند	 فناوری	 این	
حسگرهای	سایت	های	ساختمانی	در	آینده	قادر	خواهند	بود	تا	برای	نظارت	بر	لرزش	ها	و	
وضعیت	مواد	موجود	در	ساختمان	ها،	پل	ها	و	زیرساخت	ها	مورد	استفاده	قرار	گیرند	و	کار	

تعمیر	و	نگهداری	را	به	طور	قابل	توجهی	آسان	تر	کنند.

شبکه های انرژی هوشمند )شبکه های هوشمند(

شبکه	های	هوشمند،	امکان	ارتباط	مستقیم	بین	مصرف	کنندگان	و	اپراتورهای	شبکه	را	فراهم	

1. resistor
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می	آورد.	از	فناوری	های	دیجیتالی	می	توان	برای	کنترل	و	مدیریت	شبکه	های	تأمین	به	صورت	
متمرکز	استفاده	کرد	و	اطمینان	یافت	که	عرضه	و	تقاضا	در	شبکه	توزیع،	متعادل	است	که	
باعث	می	شود	تغذیه	با	انرژی	تجدید	پذیر	آسان	تر	شود.	این	فناوری	تا	سال	2030	این	امکان	را	
فراهم	می	کند	که	ساالنه	6/3	میلیارد	مگاوات	ساعت	انرژی	در	سراسر	جهان	صرفه	جویی	شود.	
معرفی	فناوری	های	دیجیتال،	این	امکان	را	به	مشتریان	می	دهد	تا	کنترل	بهتری	در	مصرف	و	
هزینه	های	خود	داشته	باشند.	در	نتیجه،	دیجیتالی	شدن	نقش	اساسی	در	افزایش	بهره	وری	انرژی	

و	تشویق	تغییر	شیوه		بلند	مدت	به	انرژی	های	تجدید	پذیر	خواهد	داشت.
زنجیره بلوکی )بالک چین(1

قابل	تغییر،	 غیر	 و	 دائم	 به	صورتی	 که	 است	 غیرمتمرکز	 گزارش	 یک	 بلوکی،	 زنجیره	
معامالت	تعریف	شده	بین	دو	طرف	را	در	یک	شبکه	ثبت	می	کند.	این	امر	واسطه	را	از	بین	
در	 افراد	 همه	 دردسترس	 است	که	 ماهیت	عمومی	 بلوکی،	یک	 زنجیره	 زیرا	یک	 می	برد؛	
سراسر	جهان	قرار	دارد	و	متعلق	به	کسی	نیست.	این	شفافیت	باعث	می	شود	که	دست	کاری	
آن	عماًل	غیرممکن	شود.	این	فناوری	می	تواند	روشی	را	که	ما	در	عقد	قرارداد،	تجارت	در	
آینده،	 در	 مثال	 برای	 کند.	 متحول	 می	کنیم،	 استفاده	 بانکی	 معامالت	 انجام	 یا	 کاال	 بورس	

قراردادهای	دیجیتال	می	توانند	با	استفاده	از	فناوری	زنجیره	بلوکی،	ضدجعل	شوند.

1. Blockchain 
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وضع موجود: سطح دیجیتالی شدن اتریش
 )DESI 2016( 1اتریش در شاخص اقتصاد دیجیتال و جامعه کمیسیون اروپایی

اتریش	در	شاخص	دیجیتال	در	رتبه	دوازدهم	از	28	قرار	دارد.

1. European Commission’s Digital Economy & Society Index
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1)DESI( اتریش در پنج بُعد شاخص اقتصاد دیجیتال و جامعه

اتصال:	پیش	نیازهای	فناوری	برای	دیجیتالی	شدن،	به	ویژه	سطح	توسعه	زیرساخت	های	
پهن	باند.	

اینترنتی	 ساده	 گشت	و	گذار	 از	 دیجیتالی،	 مهارت	های	 و	 توانمندی		ها	 انسانی:	 نیروی 
گرفته	تا	متخصصان	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات.

و	 ارتباطات	 آنالین،	 برنامه	های	 برای	 اینترنت	 از	 واقعی	 استفاده	 اینترنت:	 از  استفاده 
خرید	آنالین.

یکپارچگی فناوری دیجیتال:	استفاده	از	فناوری	دیجیتال	توسط	مشاغل.

خدمات عمومی دیجیتال:	دردسترس	بودن	و	استفاده	از	خدمات	دولت	الکترونیکی.

1. Digital Economy and Society Index
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اتریش در مقایسه با کشورهای پیشرو 

کشورهای	 در	 دیجیتال	 جامعه	 و	 اقتصادی	 توسعه	 جامعه،	 و	 دیجیتال	 اقتصاد	 شاخص	
امتیاز	 اتریش	دارای	سه	 ارزیابی	می	کند.	 بُعد	و	30	شاخص	 پنج	 مبنای	 بر	 را	 اروپا	 اتحادیه	
بُعد	 در	 دیجیتال.	 فناوری	 یکپارچگی	 و	 انسانی	 نیروی	 اتصال،	 است:	 بُعد	 سه	 در	 متوسط	
خدمات	عمومی	دیجیتال،	نمره	اتریش	باالتر	از	حد	متوسط	است؛	اما	در	استفاده	از	اینترنت	

در	رتبه	یکی	مانده	به	آخر	است.

در	شاخص	آمادگی	شبکه	ای	مجمع	جهانی	اقتصاد	)NRI(1،	اتریش	در	رتبه	14	از	143	
کشور	جهان	قرار	دارد.	این	شاخص،	میزان	دیجیتالی	شدن	را	بر	اساس	ده	شاخص،	از	محیط	

نظارتی	و	زیرساخت	ها	گرفته	تا	سرمایه	انسانی	و	استفاده	از	اینترنت	ارزیابی	می	کند.

1. World Economic Forum’s Networked Readiness Index
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DESI نقاط قوت و ضعف اتریش با استفاده از زیرشاخص های

ایجاد نقاط قوت
شاخص	های	فرعی	که	اتریش	در	آن	ها	در	جمع	ده	کشور	برتر	است.

رتبه زیرشاخص ها

1 شرکت	های	ارسال	کننده	صورت		حساب	الکترونیکی

2 خدمات	آنالین	ارائه	شده	توسط	مدیریت	دولتی

3 قابلیت	دسترسی	به	پهن	باند	ثابت	
3 	STEM		التحصیالن	فارغ	تعداد

5 داده	های	باز	در	مدیریت	دولتی

7 استفاده	از	فناوری	های	RFID	توسط	شرکت	ها

8 	ERP	افزار	نرم	از	استفاده

9 مهارت	های	دیجیتالی	پایه
9 استفاده	از	خرید	آنالین	توسط	افراد

غلبه بر چالش ها
شاخص	های	فرعی	که	کشور	اتریش	در	آن	ها	در	بین	10	کشور	پایین	قرار	دارد.

رتبه زیرشاخص ها

25 استفاده	فردی	از	شبکه	های	اجتماعی	در	اینترنت
24 استفاده	فردی	از	اینترنت	برای	موسیقی	و	فیلم

24 استفاده	فردی	از	اینترنت	برای	تماس	های	ویدئویی
21 استفاده	فردی	از	اینترنت	برای	پیام	ها
23 خانوارهایی	که	در	پهن	باند	پرسرعت،	مشترک	هستند.	)بیش	از	30	مگابیت	در	ثانیه(
19 خانوارهایی	که	از	یک	اتصال	پهن	باند	ثابت	استفاده	می	کنند.

منبع:	کمیسیون	اروپا،	جدول	امتیازات	دیجیتال
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سطح دیجیتالی شدن و درآمد سرانه

بین	درآمد	سرانه	و	سطح	دیجیتالی		شدن	یک	کشور،	همبستگی	مثبت	و	مستقیمی	وجود	
دارد:	هرچه	سطح	دیجیتالی	شدن	باالتر	باشد،	سطح	رفاه	بیشتر	است.	اتریش	ظرفیت	و	توان	
پیشرفت	را	دارد:	درجه	دیجیتالی	شدن	آن	در	سایر	کشورها	با	درآمد	سرانه	مشابه	مانند	فنالند	

و	هلند	بسیار	باالتر	است.



حوزه های فعالیت و اقدامات
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آموزش   

استفاده	صحیح	از	فناوری	ها	و	رسانه	های	دیجیتال،	یک	مهارت	اصلی	برای	مشارکت	در	
جامعه،	یادگیری	مادام	العمر	و	افزایش	فرصت	ها	در	بازار	کار	و	در	نتیجه		شرط	جلوگیری	از	
نباید	بدون	یادگیری	مهارت	های	دیجیتالی	 شکاف	دیجیتالی	است.	هیچ	کودک	و	جوانی	
ابتدایی،	مدرسه	را	ترک	کند.	در	کنار	توانایی	های	فنی	و	دانش	فناوری	می	بایست	رویکردی	

انتقادی	نیز	به	عنوان	بخشی	از	آموزش	رسانه	ها	مورد	تشویق	قرار	گیرد.	

عالوه	براین،	آگاهی	از	حفاظت	از	داده	ها	و	کنترل	مسئوالنه	داده	ها	نیز	نقش	بسزایی	دارد.	
توانایی	تحقیق	و	یافتن	اطالعات	و	ارزیابی	دقیق	آن	از	جنبه	های	مهم	سواد	دیجیتال	است.	
آموزش	دیجیتالی	باید	به	طور	گسترده	در	برنامه	های	درسی	مدارس	اتریش	گنجانده	شود	و	
هرچه	سریع	تر	)در	مهد	کودک	ها(	و	در	عین	حال	به	صورت	متناسب	با	سن	تدریس	شود	تا	

بتواند	اشتیاق	و	عالقه	کودکان	و	نوجوانان	را	حفظ	کند.

قابل	توجهی	 میزان	 به	 را	 تجاری	 مکان	 یک	 جذابیت	 شرایط،	 واجد	 کار	 نیروی	 یک	
افزایش	می	دهد.	اوالً	همه	باید	مهارت	های	دیجیتالی	اساسی	را	داشته	باشند.	ثانیاً	کارشناسان	
و	متخصصان	در	زمینه	های	علوم،	فناوری،	مهندسی	و	ریاضیات	)STEM(1مورد	نیاز	هستند	
باید	در	 بازار	جهانی	رقابت	کنند.	آموزش	موضوعی	خاص	در	مدارس	 بتوانند	در	یک	 تا	
راستای	ایجاد	صالحیت	هایی	باشد	که	مربوط	به	بازار	کار	هستند.	مورد	توجه	قرار	گرفتن	
است	 الزم	 همچنین	 دارد.	 اطالعات	ضرورت	 فناوری	 صنعت	 در	 موجود	 جنسیتی	 شکاف	

حضور	زنان	در	حوزه	های STEM افزایش	یابد.

اقدامات:

تحکیم	ابتکارات	موجود	و	ارائه	یک	راهبرد	دیجیتالی	کلی	و	جدید	برای	مدارس	در	 ��

1. science, technology, engineering and mathematics
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سه	ماهه	اول	سال	2017؛

آموزش	مهارت	های	دیجیتالی	به	دانش	آموزان	مدرسه	مطابق	با	مدل digi.komp و	 ��
به  )همچنین	 می	شوند  کسب	  digi.check از	طریق  مهارت	ها	 این	 اینکه	 از	 اطمینان	

http: // www. digikomp.at/ مراجعه	شود(؛

آموزش	دانش	پایه	فناوری	اطالعات	)برنامه	نویسی،	تفکر	محاسباتی(	و	ترغیب	ایجاد	 ��
یک	رویکرد	سرگرم	کننده	نسبت	به	فناوری	در	مدرسه؛	

تشویق	استفاده	مسئوالنه	از	فناوری	)آموزش	رسانه	ها،	حفاظت	از	داده	ها،	اخالق(	در	 ��
مدرسه	و	تهیه	برنامه	هایی	برای	بزرگساالن	که	در	بهبود	مهارت	های	رسانه	ای	خود	به	

آن	ها	کمک	کند؛

تقویت	آموزش	های	موضوع	محور	و	حرفه	ای	در	زمینه	های	اصلی	توسعه	فناوری	اطالعات	 ��
پایگاه	داده	های	 فناوری	اطالعات،	پردازش	داده	ها	و	 فناوری	شبکه،	تجارت	 از	جمله	

تجاری،	تجارت	دیجیتال،	مهندسی	رایانه،	انفورماتیک	رسانه	و	انفورماتیک	پزشکی؛

انجام	اقداماتی	خاص	برای	افزایش	مشارکت	دختران	و	زنان	در	بخش	های	دیجیتال	و	فنی.	 ��

در	مسیر	ارائه	بهترین	آموزش	برای	همه،	دیجیتالی	شدن	می	تواند	یک	عامل	مهم	در	باز	
تدریس	 الگوهای	 با	 بیست	و	یکم	 قرن	 فناوری	های	 پیوند	 باشد.	 آموزش	 به	 دسترسی	 کردن	
مدرن،	کیفیت	آموزش	و	یادگیری	را	بهبود	می	بخشد.	برای	بهره	برداری	کامل	از	توانمندی	
رسانه	ها	و	ابزارهای	دیجیتال،	آموزش	معلمان	یک	عامل	اساسی	است.	تهیه	و	ارائه	محتوای	
از	آن	ها	را	فراهم	می	کند.	بدین	 استفاده	مؤثر	 امکان	 آموزشی	دیجیتالی	خوب	و	مطلوب،	
زیرساخت	های	 نظر	 از	 مثال	 به	طور	 شود؛	 ایجاد	 نیز	 ایده	آل	 چهارچوبی	 است	 الزم	 منظور	

شبکه،	سخت	افزار	و	نرم	افزار.

و	 آموزشی	 مؤسسات	 برای	 به	ویژه	 دیجیتالی،	 رسانه	های	 به	 دسترسی	 بهبود	 برای	
زبان	آموزان،	مدل	های	منصفانه	و	پایدار	که	به	فرصت	های	برابر	در	آموزش	کمک	می	کنند،	

معرفی	می	شوند.
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اقدامات:

تقویت	مهارت	های	دیجیتالی	مربیان	از	طریق	آموزش	برای	استفاده	موثر	از	رسانه	های	 ��
دیجیتال	و	یادگیری	الکترونیکی	در	دروس	)روش	تدریس(	و	از	طریق	ارائه	روش	ها	
دانشکده	آموزش	 	و	گسترش   MOOC مثال	 )برای	 و	مدل	های	جدید	در	آموزش	

مجازی1(؛

)انتقال	 �� الکترونیکی	 یادگیری	 مفاهیم	 انتشار	 برای	 یادگیری	 الگوهای	 تدوین	 توسعه	
دانش:	مدرسه	متخصصان-مدرسه	مبتدیان(	و	ترویج	شبکه	های	مدارس	نوآورانه؛

آموزشی	 �� رسانه	های	 ایجاد	 مدارس،	 تعاملی	 و	 دیجیتالی	 کتاب	های	 تدریجی	 معرفی	
باز	 آموزشی	 )منابع	 و	 مجوز	 دارای	 آموزشِی	 مواد	 دادن	 قرار	 دردسترس	 دیجیتالی،	

)OER(2(	و	افزایش	دسترسی	به	برنامه	های	آموزشی	خود	سازمان	یافته؛	

تقویت	استفاده	از	فناوری	های	نوآورانه	آموزشی	)مثاًل	کالس	درس(؛ ��

به	 �� به	طور	خاص	 بنیاد	نوآوری	در	آموزش	و	پرورش3	در	سال	2017	که	 راه	اندازی	
)صندوق	 می	پردازد.	 آموزشی  فناوری	های	 در  تسریع	 و	 دیجیتالی	 آموزش	 مباحث	

وقف	50	میلیون	یورو(؛

افزایش	 �� با	 به	ویژه	 مدارس	 سایت	های	 در	 فناوری	 از	 استفاده	 چهارچوب	 بهینه	سازی	
دسترسی Wi-Fi و	پهن	باند؛	

افزایش	استفاده	از	نرم	افزار	منبع	باز.	 ��

فناوری	دیجیتال	هم	در	زمینه	 از	 استفاده	 در	دانشگاه	ها	و	دانشکده	های	آموزش	عالی،	
را	 بی	شماری	 فرصت	های	 امر،	 این	 است.	 به	افزایش	 رو	 انتشارات	 حوزه	 در	 هم	 و	 تدریس	
فراهم	می	کند	و	در	عین	حال	توسعه	رویکردهای	آموزش	و	تدریس	نیاز	دارد.	باید	اطمینان	
مجاز	 قانونی،	 نظر	 از	 یادگیری	 و	 آموزشی	 مطالب	 و	گسترش	 به	اشتراک	گذاری	 که	 یافت	

1. Virtuelle Pädagogische Hochschule
2. Open Educational Resources
3. Foundation for Innovation in Education
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است	و	اقدامات	مناسبی	برای	تضمین	کیفیت	انجام	می	شود.

با	فراهم	نمودن	امکان	یادگیری	در	هر	زمان	و	هر	مکان	برای	کاربران	و	تمرکز	بر	روی	
نیازهای	فردی،	فناور	ی	های	جدید،	همچنین	ظرفیت	آموزشی	عظیمی	در	آموزش	بزرگساالن،	

تداوم	آموزش	های	مشاغل،	آموزش	های	فوق	برنامه		جوانان	و	آموزش	والدین	دارند.

اقدامات:

تداوم	توسعه	طرح	مخزن زیرساخت	الکترونیکی	در	راستای	شیوه	نامه	بودجه	ساختاری	 ��
دانشگاه؛1	

اهداف	 �� راستای	 در	 الکترونیکی	 یادگیری	 و	 آموزش	 برنامه	های	 ایجاد	 برای	 توافق	
عملیاتی	دانشگاه	ها	و	تقویت	ابتکار	چندنهادی2مجمع	رسانه		های	جدید	اتریش؛3	

مجوزهایی	 �� توسط	 باید	 انتشار	 آموزشی:	 مطالب	 انتشار	 استانداردسازی	 از	 اطمینان	
به	اشتراک	گذاری	مطالب	و	گنجانیده	شدن	آن	ها	در	سایر	 محافظت	شود	که	اجازه	

برنامه	ها	را	صادر	می	کند؛

برنامه	های	آموزش	مهارت	های	دیجیتالی	برای	مربیان	بزرگسال	)برای	 �� اولویت	بندی	
نمونه	MOOCهای	آموزش	بزرگساالن(	و	برنامه	های	جدید	آموزشی	غیررسمی	که	
به	صورت	دیجیتالی	)به	طور	مثال	وبینار،	بازی	های	جدی(	در	آموزش	های	فوق	برنامه	

جوانان	و	والدین	ارائه	می	شود.

1. University Structural Funds Ordinance
2. multi-institutional
3. Forum neue Medien Austria
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	زیرساخت

می	دهد.	 تشکیل	 را	 دیجیتال	 انقالب	 پایه	های	 از	 یکی	 پهن	باند	 اینترنت	 به	 دسترسی	
دسترسی	غیر	تبعیض	آمیز،	ایمن	و	کارامد	به	اینترنت	باید	به	عنوان	خدماتی	در	جهت	منافع	
عمومی	تضمین	شود	تا	همه	بتوانند	در	زندگی	اقتصادی	و	در	جامعه	مشارکت	کنند.	بدون	
داشتن	زیرساخت	های	دیجیتاِل	باکیفیت	باال	و	پایدار،	نه	تنها	استفاده	و	بهره	برداری	از	خدمات	
محدود	و	یا	به	طور	قابل	توجهی	مشکل	تر	می	شود؛	بلکه	استفاده	و	توسعه	فناوری	ها	نیز	محدود	
)بی	طرفی	 تبعیض	 نبود	 قانون،	 گرفتن	 درنظر	 با	 را	 الزم	 چهارچوب	 باید	 بنابراین	 می	شود.	

خالص(	و	استاندارد	سازی	و	همچنین	مباحث	فناوری	ایجاد	کنیم.

اجرای	راهبرد	پهن	باند	2020	با	هدف	ارائه	دسترسی	گسترده	و	وسیع	به	اینترنت	در	سراسر	
کشور	تا	سال	2020	گامی	مهم	در	زمینه	ارائه	پهن	باند	در	مناطقی	است	که	فعالیت	شرکت	های	
خصوصی	از	نظر	اقتصادی،	مناسب	رشد	و	ترقی	نیست.	تنها	آن	دسته	از	سرمایه	گذاری		ها	که	
در	مرحله	بعدی	تحقق	پایدار	نیز	قابل	استفاده	باشند،	مورد	حمایت	قرار	می	گیرند.	ابزارهای	
بودجه	ای	به	گونه	ای	مشترک	طراحی	شده	اند	که	می	توانند	شکاف	دیجیتالی	بین	شهر	و	حومه	

را	ازبین	ببرند.

از	 استفاده	 اقتصادی،	 و	 اجتماعی	 فرایندهای	 دیجیتالی	 یکپارچگی	 افزایش	 دلیل	 به	
اینترنت	همراه	به	میزان	قابل	توجهی	رو	به	افزایش	است.	استاندارد	نسل	پنجم	ارتباطات	سیار	
بود.	 زمینه	خواهد	 این	 آینده	در	 اصلی	 فناوری	 احتماالً	 تولید	است،	 که	هم	اکنون	در	حال	
نرخ	باالتر	داده،	تأخیر	کم	و	تراکم	زیاد	دستگاه	های	متصل،	طیف	گسترده	ای	از	مدل	های	
جدید	تجاری	را	در	حوزه	هایی	مانند	وسایل	نقلیه	خودران،	صنعت	4/0،	مهندسی	کشاورزی	
دیجیتال،	تجارت	و	صنایع	دستی،	انرژی،	آموزش	الکترونیکی،	دولت	الکترونیک،	سالمت	
مناسب	 تنها	درصورت	وجود	زیرساخت	های	دیجیتال	 اتریش	 تدارکات	توسعه	می	دهد.	 و	
می	تواند	در	سطح	رقابت	بین	المللی	باقی	بماند.	بنابراین	هدف	این	است	که	اتریش	به	یک	

کشور	پیشرو	در	نسل	پنجم	در	اروپا	تبدیل	شود.
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برنامه های تأمین اعتبار زیرساخت ها در طرح جامع:

شبکه	های		◉ جغرافیایی	 پوشش	 گسترش	 )دسترسی(:	  BBA2020_A منطقه  برنامه	
پهن	باند	با	کارایی	باال؛

شاه	راه	های		◉ به	 موجود	 مستقل	 راه	حل	های	 پیوند	 	:BBA2020_B Backhaul برنامه	
کارامد	داده	ها؛

برنامه BBA2020_LeRohr Ducting:	بودجه	پیاده	سازی	مجراها	و	مسیرهای	الزم		◉
در	حین	عملیات	ساخت	وساز	برای	استفاده	بدون	تبعیض		از	شبکه	های	پهن	باند.	

در	مسیر	توسعه	زیرساخت	ها،	عالوه	بر	اقدامات	مالی،	یک	چهارچوب	قانونی	و	اقدامات	
تضمین	 و	 پهن	باند	 گسترش	 در	 خصوصی	 بخش	 سرمایه	گذاری	 افزایش	 به	منظور	 نظارتی	
از	ظهور	)دوباره(	 نیاز	است.	همچنین	الزم	است	 از	مصرف	کننده،	مورد	 رقابت	و	حمایت	

انحصارها	و	تمرکز	بیش	ازحد	بر	بازار	جلوگیری	شود.

اقدامات:

سرمایه	گذاری	برای	گسترش	پهن	باند	در	مناطقی	که	توسعه	برای	بخش	خصوصی	از	 ��
نظر	اقتصادی،	مناسب	نیست؛

بررسی	هزینه	های	الزم	برای	ایجاد	پهن	باند	در	جهت	ایجاد	امکان	اتصال	مدارس	یا	 ��
شرکت	های	کوچک	و	متوسط؛	

تدوین	راهبرد	برای	معرفی	نسل	پنجم	ارتباطات	سیار )راهبرد	نسل	پنجم(؛ ��

ایجاد	یک	چهارچوب	قانونی	برای	دردسترس	بودن	زیرساخت	ها	)به	طور	مثال	استفاده	 ��
مشترک،	فرکانس	ها(.

بی طرفی شبکه ای

الزام	برای	 با	چالش	 انتقال	داده،	 افزایش	روزافزون	حجم	 به	دلیل	 مدیران	زیرساخت	ها	
برخی	 اولویت	بندی	 برای	 آن	ها	 گزینه	های	 هستند.	 مواجه	 خود	 شبکه	های	 به	روزرسانی	
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خدمات،	توسط	قانون	محدود	شده	است.	برخورد	یکسان	با	جریان	داده	ها	یکی	از	اهداف	
بی	طرفی	 آیین	نامه	 با	 تطابق	 درصورت	 فقط	 استثنا	 هرگونه	 است.	 باز	 اینترنت	 یک	 اساسی	

شبکه	ای،	امکان	پذیر	خواهد	بود.

هرچه	ارتباطات	پیچیده	تر	باشد،	اطمینان	از	سازگاری	و	قابلیت	همکاری	نیز	بیشتر	می	شود.	
استانداردهای	باز	باعث	تشویق	بهره	وری،	مهاجرت	پذیری	برای	مصرف	کنندگان،	حفاظت	از	
داده	ها	و	اقتصادی	شدن	زنجیره	ارزش	می	شود.	آن	ها	همچنین	به	جلوگیری	یا	کاهش	تسلط	در	
بازار	و	وابستگی	ها	کمک	می	کنند.	یک	استاندارد	سازی	راهبردی	و	سیاست	استانداردسازی	
از	منافع	صنعت	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	اتریش	محافظت	می	کند؛	درحالی	که	مدیریت	

دولتی	می	تواند	به	عنوان	یک	نیروی	محرکه	مهم	در	این	حوزه	عمل	کند.

اقدامات:

حمایت	از	برنامه	هایی	که	می	توانند	پیشرفت	استانداردها	را	تسریع	کنند؛ ��

)دانشگاه	ها،	 �� آموزشی	 و	 تحقیقاتی	 مؤسسات	 همچنین	 و	 دولتی	 مدیریت	 تشویق	
تغییر	 با	 باز	 استانداردهای	 از	 استفاده	 برای	 مدارس(	 و	 عالی	 آموزش	 دانشکده	های	
و	 تحوالت	 بتوانند	 درگیر	 افراد	 همه	 طریق	 این	 از	 تا	 برنامه	ریزی	شده	 مسیرهای	

سرمایه	گذاری	های	خود	را	بر	این	اساس	تطبیق	دهند.
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      پژوهش و نوآوری

پژوهش	و	نوآوری	پایه	و	اساس	دیجیتالی	شدن	همه	حوزه	های	جامعه،	فرهنگ	و	اقتصاد	
در	 )که	 بیشتری	 فرصت	های	 پژوهش	 آینده،	 دهه	های	 و	 سال	ها	 طی	 داده	است.	 تشکیل	 را	
ایجاد	خواهد	 برای	دیجیتالی	شدن	در	سراسر	جهان	 را	 قابل	تصور	هستند(	 حال	حاضر	غیر	
کرد.	این	امر،	انقالبی	در	فناوری	ها	و	برنامه	های	دیجیتال	ایجاد	خواهد	کرد	و	در	عین	حال،	
منفعتی	کلی	برای	جامعه	ایجاد	می	شود.	بنابراین	تحقیقات	و	نوآوری	نقش	اساسی	در	توسعه	
اقتصادی	و	اجتماعی	دارند.	هدف	اتریش	این	است	که	خود	را	در	سطح	بین	المللی	به	عنوان	

یک	پیشرو	در	نوآوری	مطرح	کند	تا	از	فرصت	های	آینده	استفاده	کند.

اتریش	به	عنوان	یک	مکان	برای	پژوهش،	در	سال	های	اخیر	دستخوش	تحولی	پویا	بوده	
و	هم	اکنون	در	برخی	حوزه	ها	به	برتری	جهانی	دست	یافته	است.	عالوه	بر	بودجه	کافی	برای	
سامانه	تحقیقاتی	دولتی،	اتریش	همچنین	به	انجام	اقدامات	و	ایجاد	انگیزه	های	مناسب	برای	
تشویق	پژوهش	های	مرتبط	با	شرکت	ها	نیز	نیاز	دارد.	عالوه	براین	به	تمرکز	بر	پژوهش	های	
موضوعی	و	همچنین	یک	پایگاه	تحقیقاتی	احتیاج	دارد	که	تمامی	حوزه	ها	را	دربر	بگیرد.	
برای	این	منظور	الزم	است	تمرکز	در	زمینه	دیجیتال	تقویت	و	گسترش	یابد.	همچنین	پژوهش	

باید	از	طریق	روش	های	دیجیتال	انجام	گردد.

اقدامات:

تداوم	برنامه	ها	و	ابتکارات	موفق	تحقیقات،	فناوری	و	نوآوری )RTI( موجود	و	تمرکز	 ��
در	زمینه	های	تخصص	و	اولویت	اتریش	در	راستای	دیجیتالی	شدن؛	ادامه	طرح	های	
موضوعی RTI شامل	تولید	آینده1،	پویایی	در	آینده2،	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	

1. Production of the Future
2. Mobility of the Future
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آینده1	و	بستر	صنعت	42/0؛

تقویت	تمرکز	پژوهش	ها	بر	فیزیک	و	فناوری	کوانتومی	با	ایجاد	یک	رایانه	کوانتومی	 ��
و	تنظیم	برنامه	بودجه	مربوطه	از	سال	2017؛

•	تقویت	پژوهش	ها	در	زمینه	سامانه	های	الکترونیکی	با	طرح	بودجه	سیلیکون	اتریش3	 ��
و	ایجاد	یک	مرکز	پژوهش	های	جدید؛

تداوم	تخصیص	بودجه	برای	پژوهش	های	امنیتی )برنامه	KIRAS(	از	جمله	تحقیق	در	 ��
مورد	امنیت	سایبری؛	

راه	اندازی	بسترهای	ایمن	دانش	دیجیتال	برای	حمایت	از	فعالیت	های	کارشناسان	مهم	 ��
علمی	اتریشی	و	پیوند	دادن	آن	ها	با	شرکای	پروژه	از	مشاغل	مختلف؛

و	 �� تحقیق	 فرایند	 در	 شهروندان	 مشارکت	 برای	 شدن	 دیجیتالی	 از	 استفاده	 افزایش	
نوآوری	)نوآوری	باز(؛	

از	 �� بخشی	 به	عنوان	 	2025 سال	 تا	 علمی	 انتشارات	 همه	 به	 باز	 دسترسی	 امکان	 ایجاد	
راهبرد	دسترسی	باز؛

ایجاد	یک	راهبرد	داده	های	باز	اتریشی	برای	علوم	مربوط	به	چشم	انداز	مخزن	اتریش؛4 ��

مشارکت	دانشگاه	ها	در	فعالیت	ها	و	دسترسی	داده	های	باز	در	توافق	های	صورت	گرفته	 ��
برای	عملکرد؛

مدیریت	 �� و	 الکترونیکی	 زیرساخت	های	 برای	 پایدار	 و	 آینده	نگر	 مفهوم	 توسعه	یک	
داده	ها	در	علوم	زیستی؛

اطمینان	از	پیوندهای	اروپایی	از	طریق	اولویت	بندی	هدفمند	و	جستجوی	فعال	برای	 ��
به	طور	 و	 شدن	 دیجیتالی	 محوریت	 با	  Horizon 2020 برنامه	 تحت	 شرکا	 جذب	

1. ICT of the Future
2. Industry 4.0
3. Silicon Austria funding initiative
4. Austrian repository landscape
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هم	زمان،	مشارکت	در	طرح	های	اروپایی	از	جمله	AAL	)زندگی	فعال	و	کمک	شده1(،	
	،ERA-Nets اروپا2(،	 رهبری	 برای	 الکترونیکی	 سامانه	های	 و	 )مؤلفه	ها	 	ECSEL

EUREKA	و	Eurostars	؛	مشارکت	فعال	اتریش	در	ایجاد	ابر	علوم	باز	اروپا.3

1. Active and Assisted Living
2. Electronic Components and Systems for European Leadership
3. European Open Science Cloud
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			تجارت 	 	

انقالب	دیجیتال	به	طور	مستقیم	یا	غیرمستقیم	بر	همه	زمینه	های	تجارت	تأثیر	خواهد	داشت.	
می	سازند.	 ممکن	 را	 کسب	و	کار	 جدید	 خدمات	 و	 کاالها	 مدل	ها،	 دیجیتال،	 فناوری	های	
مدت	هاست	که	در	صنعت،	دغدغه	چگونگی	پیوند	فرایندهای	تولیدی	و	تجاری	موجود	در	
زنجیره	ارزش	با	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	مطرح	است	و	به	همین	دلیل	اصطالح	صنعت 
4/0	ایجاد	شده	است.	افزایش	درجه	سفارشی	سازی	و	انعطاف	پذیری	در	تولید،	فرصت	های	
در	 اصلی	 ایجاد	می	کند.	موضوع	 و	جدید	 موجود	 ارائه	دهندگان	 برای	 را	 تجاری	جدیدی	
برای	رقابت	در	عصر	 اقتصادی	است.	 بهره	برداران	 برای	همه	 منصفانه	 اینجا	تضمین	رقابت	

دیجیتال	باید	اطمینان	پیدا	کنیم	که	کل	اقتصاد	از	مزایای	دیجیتالی	شدن	سود	می	برد.

جنب	و	جوش،	 پر	 یک	صحنه	 راه	اندازی	 به	 ما	 اتریش،	 در	 هدف	 این	 به	 دستیابی	 برای	
آگاهی	بیشتر	شرکت	های	کوچک	و	متوسط	نسبت	به	فرصت	های	توسعه	دیجیتال	و	یک	
چهارچوب	بهینه	برای	نوآوری	ها	و	بودجه	نیاز	داریم.	شبکه	سازی	و	همکاری	بین	شرکت	ها	
در	صنایع	مختلف	و	در	اندازه	های	گوناگون	از	عوامل	مهم	و	اساسی	موفقیت	خواهد	بود.	
درحالی	که	بهره	وری	نیروی	کار	در	نتیجه	دیجیتالی	شدن	افزایش	می	یابد،	تقاضا	برای	افراِد	
این	 افراد	 که	 یابیم	 اطمینان	 داریم	 وظیفه	 ما	 و	 می	شود	 بیشتر	 جدید	 صالحیت	های	 دارای	

صالحیت	ها	و	قابلیت	ها	را	کسب	می	کنند.

اقدامات:

شرایط	 �� بهبود	 برای	 راه	اندازی	 بسته	 از	 بخشی	 به	عنوان	 تعیین	شده	 اقدامات	 اجرای	
عمومی	برای	شرکت	های	نوپا:

به		  سرمایه	گذاران	 تشویق	 برای	 خطرپذیر	 سرمایه	گذاری	 درصدی	 	20 پاداش	
سرمایه	گذاری	در	شرکت	های	نوپای	نوآور؛
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افزایش	بودجه	مرحله	کشت	ایده1	)خدمات	تجاری	اتریش(	و	تخصیص	صندوق		 
فرشته	کسب	و	کار؛2

تأمین	بودجه	برای	هزینه	های	غیر	دستمزدی	نیروی	کار3	برای	سه	نفر	اول	کارآفرینان	نوپا؛	 
معرفی	بورس	های	تحصیلی	شرکت	های	نوپا	برای	اسپین	آف		های	دانشگاهی؛	 

برای		�� به	ویژه	 نیاز،	 اتریشی	درصورت	 مشاغل	 مالی	 تأمین	 سامانه	 انعطاف	پذیر	 توسعه	
شرکت	های	نوپایی	که	نوآور	بوده	و	رشد	سریعی	دارند؛

🔹		،OPEN AUSTRIA از	طریق	 اتریشی	 برای	شرکت	های	 شبکه	 و	گسترش	 توسعه	
حضور	رسمی	اتریش	در Silicon Valley به	عنوان	واسط	بین	شرکت	های	نوآورانه،	

پژوهش	های	کاربردی	و	ذی	نفعان	عمومی؛

گسترش	شبکه	جهانی	مراکز	رشد4 به	عنوان	یک	نقطه	اتصال	واحد	برای	شبکه	های		��
بین	المللی	شرکت	های	نوپا،	سرمایه	گذاران	و	مراکز	رشد؛

معرفی	یک	حق	ثبت	اختراع	برای	کمک	به	 SMEها	در	فرایند	ثبت	اختراع	و	تقویت		��
ارتباط	بین	مشاغل	و	اداره	ثبت	اختراعات؛

ایجاد	یک	فروشگاه	الکترونیکی	یک	مرحله	ای	برای	شرکت	های	تجاری	نوپا	به	دلیل		��
ساده	کردن	روند	و	کاهش	زمان	الزم	برای	ایجاد	یک	کسب	و	کار؛	

ایجاد	یک	بستر	دیجیتال	مناسب	برای	خرید	دولتی؛		��

نهایی		�� محصوالت	 به	 دیجیتال	 پیشرفت	 اصلی	 مبّدل	 به	عنوان	 خالق	 صنایع	 تقویت	
کاربرپسند؛	

تقویت	شبکه	سازی	و	بهبود	دسترسی	به	فناوری	با	ایجاد	مراکز	نوآوری	دیجیتال؛	��

حمایت	از	تحول	دیجیتالی	شرکت	های	کوچک	و	متوسط	با	حمایت	مالی	ویژه	از		��
اقدامات	مشاوره	و	آموزش	در	برنامه	جدید	بودجه KMU.digital از	سال	2017	؛

1. seed funding
2. Business Angel Fund
3. non-wage labour costs
4. Global Incubator Network
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تمرکز	روی	 SMEها	و	منبع	باز	در	AT: net که	یک	برنامه	بودجه	ای	برای	راه	اندازی		��
و	ایجاد	برنامه	ها	و	محصوالت	دیجیتالی	در	بازار	است؛

تقویت	بخش	های	راهبردی	آینده	در	زمینه	دیجیتالی	شدن،	مانند	کالن	داده	و	علوم		��
داده،	رایانش	ابری،	فناوری	کوانتومی	و	امنیت	سایبری؛

افزایش	مهارت	های	آموزش	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	به	ویژه	در	موضوعات	 STEM؛	��

بررسی	مداوم	نقش	های	حرفه	ای	به	ویژه	توسعه	و	انطباق	دائمی	کارآموزی	با	الزامات		��
فضای	کار	دیجیتال؛

قرار	دادن	عنوان	شغلی	برنامه	نویسی		در	فهرست	کمبود	مشاغل	از	سال	2017	با	هدف		��
تأمین	نیاز	حاد	به	کارشناساِن	دارای	تخصص	دیجیتالی	شدن	در	اقتصاد	اتریش:	این	
کار	باعث	می	شود	که	اتباع	کشورهای	ثالث	کار	خود	را	سریع	تر	و	آسان	تر	در	اتریش	

آغاز	کنند.

دیجیتالی	شدن	فرصت	های	جدیدی	را	برای	بخش	خدمات،	به	خصوص	از	طریق	درک	
محیط	 یک	 وجود	 می	کند.	 ایجاد	 تجاری	 جدید	 مدل	های	 دانش	 با	 همراه	 فنی	 فرایندهای	
نظارتی	روشن،	قابل	فهم	و	ساختاریافته	برای	تجارت	الکترونیکی،	پیش	نیاز	الزم	برای	استفاده	
از	این	فرصت	ها	است.	نقص	در	زمینه	های	حفاظت	از	داده	و	شفافیت	داده	های	مشتری	باید	

به سرعت	از	بین	برود.

اقدامات:

و	 �� کند	 رقابتی	 را	 آنالین	 تجارت	 ملی	 الگوهای	 که	 قانونی	 چهارچوب	 یک	 ایجاد	
نیازهای	مصرف	کنندگان	را	درنظر	بگیرد؛

چگونگی	 �� از	 مصرف	کنندگان	 درک	 افزایش	 برای	 آگاهی	بخشی	 اقدامات	 افزایش	
کار	سامانه	های	قیمت	گذاری	مدرن؛

تدوین	اقدامات	خاص	برای	اطمینان	از	شفافیت	و	حفاظت	از	داده	ها	در	فرایندهای	 ��
قیمت	گذاری	فردی	مطابق	آیین	نامه	حفاظت	از	داده	های	عمومی.

جذابیت	اتریش	به	عنوان	یک	مکان	تجاری،	به	اقدامات	آینده	نگر	توافق	شده	در	اتحادیه	
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به	صورت	 باید	 واحد	 بازار	 یک	 تشکیل	 برای	 مختلف	 ملی	 بازارهای	 دارد.	 بستگی	 اروپا	
دیجیتالی	رشد	کنند	و	تنها	در	این	صورت	است	که	اروپا	می	تواند	جایگاه	خود	را	در	صحنه	
بین	المللی	حفظ	کند.	بنابراین	اتریش	با	هدف	بهره	گیری	کامل	از	ظرفیت	دیجیتالی	شدن	در	
سطح	اروپا،	برای	بهبود	مقررات	و	به	ویژه	برای	رفع	موانع	غیرموجه،	به	خصوص	برای	مشاغل	

کوچک	تالش	می	کند. 

غیره(	 و	 	Facebook 	،Google( OTT ها	 از	 فزاینده	ای	 تعداد	 	:)OTT( برتر1	 بازیگران	
خدمات	خود	را	به	مشتریان	اتریشی	ارائه	می	دهند.	با	وجود	این،	معموالً	تطبیق	این	شرکت	ها	
با	استانداردهای	حقوقی	اتریش	)حمایت	از	مصرف	کننده،	حفاظت	از	داده	ها،	حق	استفاده	و	
غیره(	امکان	پذیر	نیست.	این	امر	باعث	ایجاد	مشکل	رقابت	برای	شرکت	های	اتریشی	می	شود	
که	البته	با	مقررات	سخت	گیرانه	قانونی	محدود	شده	اند.	برای	ازبین	بردن	تحریفات	رقابت	

الزم	است بر	اساس	قوانین	اروپا،	به	ناهماهنگی	های	صورت	گرفته	رسیدگی	شود.

اقدامات:

ایفای	نقشی	مهم	و	فعال	در	شکل	دادن	به	طرح	ها	و	ابتکارات	اروپایی	برای	ایجاد	یک	 ��
بازار	واحد	دیجیتالی؛	

کاهش	سیستماتیک	موانع	تجارت	و	تحریف	رقابت،	به	طور	مثال	با	ادامه	هماهنگی	 ��
مالیات	بر	ارزش	افزوده	و	انجام	اقدامات	مشترک	برای	جلوگیری	از	فرار	مالیاتی؛

جمله	 �� از	 آنالین،	 تجارت	 برای	 اروپا	 اتحادیه	 موجود	 حقوقی	 چهارچوب	 ارزیابی	
شیوه	نامه	حقوق	مصرف	کننده	و	حصول	اطمینان	از	پیروی	ارائه	دهندگان	کشورهای	

ثالث	از	شیوه	نامه	ها؛	

مشارکت	در	توسعه	هنجارها	و	معیارهای	اروپایی	و	بین	المللی	برای	حفظ	منافع	اتریش؛ ��

اجرای	کارآمد	تحویل	بسته	های	پستی	در	سراسر	اروپا؛ ��

تداوم	توسعه	سامانه	حق	چاپ	در	سطح	اروپا.	 ��

1. Over-the-top players
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 کار و مشاغل

آن	 سازماندهی	 و	 کار	 در	 گسترده	ای	 تأثیر	 دیجیتال	 انقالب	 گذشته،	 سال	 چند	 طی	
داشته	است.	بسیاری	از	افراد	اکنون	به	صورت	دیجیتالی	کار	می	کنند؛	اگرچه	آموزش	اصلی،	

آن	ها	را	برای	نوآوری	های	فنی	آماده	نکرده	است.	

انقالب	دیجیتال	در	آینده	به	تغییر	ساختار	کار	ادامه	خواهد	داد.	بنابراین	ما	باید	از	این	
تغییرات،	پشتیبانی	و	آن	ها	را	مدیریت	کنیم.	تغییر	شرایط	در	دنیای	کار	نیازمند	ارزیابی	مداوم	
و	تطبیق	آینده	نگرانه	چارچوب	قانونی	موجود	و	منابع	بودجه	سامانه	تأمین	اجتماعی	می	باشد.	
به		شکل	یکسان	 را	 اقتصادی	 اجتماعی	و	 الزامات	 پیدا	کنیم	که	 را	 باید	راه	حل	هایی	 اکنون	
درنظر	بگیرد،	از	آن	ها	حفاظت	کرده	و	ایجاد	شغل	کند.	ظرفیت	دیجیتالی	شدن	باید	مشخص	
گروه	های	 همه	 یابد.	 بهبود	 نیز	 شهروندان	 دیجیتالی	 مهارت	های	 باید	 حال	 عین	 در	 شود،	
اجتماعِی	درگیر	در	فرایند	ارزش	افزوده	باید	بتوانند	در	مزایای	دیجیتالی	شدن	سهیم	باشند.

توسعه حرفه ای

تغییر	 را	 آن	ها	 نیاز	 مورد	 مهارت	های	 و	 می	شود	 انجام	 که	 را	 کارهایی	 دیجیتالی	شدن،	
کل	 نه	 و	 خاص	 فعالیت	های	 تغییر	 حال	 در	 فقط	 معموالً	 جدید	 فناوری	های	 البته	 می	دهد،	
محل	های	کار	هستند.	بهبود	مهارت	ها	باید	به	روشی	رایج	و	اساسی	تبدیل	شود؛	بدین	معنی	
که	)آموزش	مجدد(	کارمندان	باید	در	اولویت	الزامات	جدید	آموزش	حرفه	ای	قرار	گیرد.	
هدف	این	است	که	به	افراد	)از	جمله	کسانی	که	در	آموزش	متوسطه	هستند(	کمک	شود	تا	
آموزش	های	بیشتری	دریافت	کرده،	مهارت	های	خود	را	افزایش	دهند.	تقاضای	زیاد	برای	
ادامه	تحصیل	و	بازآموزی	در	مهارت	های	تخصصی	که	ناشی	از	افزایش	نیازها	در	همه	مقاطع	
به	 باید	 کار	 بازار	 سیاست	 دارد.	 نیاز	 نوین	 به	یک	چهارچوب	 است،	 آموزشی	 و	 تحصیلی	

جویندگان	کار	و	افراد	شاغل	کمک	کند	تا	با	این	تغییر	تقاضای	پویا	روبرو	شوند.
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اقدامات:

پشتیبانی	از	دوره	های	آموزشی	آنالین	)حرفه	ای(	که	مهارت	های	دیجیتالی	را	آموزش	 ��
می	دهد	و	همچنین	انجام	آموزش	مجدد	به	صورت	متمرکز	بر	نیازهای	خاص	بازار	کار؛	

و	 �� مهارت	 جدید	 نیازهای	 تأمین	 در	 کلیدی	 به	عنوان	 مهارت	ها	 بهبود	 از	 اطمینان	
صالحیت:	آموزش	اجباری	یا	آموزش	تا	18	سالگی،	به	گونه	ای	که	هر	جوان	در	یک	
تا	25	 برای	جوانان	 اجباری	تحصیل	کند.	ضمانت	آموزش	 از	آموزش	 باالتر	 سطح	
سال	که	در	سال	2017	به	عنوان	یکی	دیگر	از	اقدامات	اساسی	در	این	زمینه	معرفی	

شده	است؛

به	 �� کمک	هزینه	 اعطای	 با	 دوم	 شغلی	 فرصت	 برای	 جذاب	 آموزشی	 اقدامات	 ایجاد	
کارگران	ماهر1	از	سال	2017،	گسترش	برنامه	آموزش	در	محل	کار	AQUA	و	افزایش	
بودجه	و	حمایت	از	آموزش	های	حرفه	ای	)به	ویژه	برنامه	های	تشویقی	در	محل	کار(؛	

توسعه	قانون	شناخت2	برای	کسب	مهارت	های	غیررسمی؛	 ��

تداوم	تدوین	راهنمای	شغلی	و	آموزشی	با	هدف	کمک	به	افراد	در	برنامه	ریزی	بهتر	 ��
شغلی	و	الزامات	آموزشی	مرتبط	با	آن	ها؛

افزایش	سهم	 �� برای	 برنامه	های	جذاب	 و	 فنی	 بیشتر	در	مورد	آموزش	 اطالعات	 ارائه	
.)STEM(	3ریاضیات	و	مهندسی	فناوری،	علوم،	های	زمینه	در	شاغل	زنان

مدل های جدید کار و سیاست بازار کار

باید	 امر	 این	 می	کند.	 تسهیل	 را	 اشتغال	 و	 کار	 مدل	های	جدید	 توسعه	 دیجیتالی	شدن،	
منجر	به	افزایش	درآمد،	کارایی،	انعطاف	پذیری	و	رضایت	کارمندان		شود.	افزایش	اشتغال	
به	طور	کلی	و	کاهش	بیکاری،	هدف	اصلی	در	این	جریان	است.	بسته	به	نوع	خاص	اشتغال،	
قانون	 و	 قانون	کار	 استانداردهای	تحت	 باشد	و	حداقل	 به	روز	 باید	 و	محیط	کاری	 شرایط	

1. Fachkräftestipendium
2. Recognition Act
3. science, technology, engineering and mathematics
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اجتماعی،	از	جمله	مشارکت	جمعی	کارگران	باید	در	مورد	اَشکال	جدید	اشتغال	نیز	اِعمال	
شود.	تمایز	حقوقی	بین	اشتغال	و	کار	در	اینجا	اهمیت	فزاینده	ای	پیدا	می	کند.	بنابراین	الزم	
است	شرایط	متغیر	بازار	کار	را	به	طور	مرتب	ارزیابی	کرده،	چهارچوب	حقوقی	را	به	صورت	

فعاالنه	گسترش	دهیم.

بهبود	 و	 کار	 راندمان	 افزایش	 به	 می	توانند	 ارتباطات	 و	 اطالعات	 نوین	 فناوری	های	
برای	 آن	ها	 ظرفیت	 و	 کارکنان	 عملی	 دانش	 از	 ترکیبی	 کنند.	 داخلی	کمک	 همکاری	های	
تأمل	و	سازگاری،	اجرای	پایدار	و	مناسب	فرایندهای	دیجیتالی	را	تسهیل	می	کند.	سطح	باالی	

مشارکت	کارگران	در	اتریش	باید	با	وجود	مدل	های	جدید	اشتغال،	بدون	تغییر	باقی	بماند.

نیز	به	طور	فزاینده	ای	دیجیتالی	شده	و	بسترهای	جدید	جستجوی	شغل	 خدمات	اشتغال	
اضافه	می	شوند.	این	امر	همچنین	مستلزم	انطباق	پذیری	نهادهای	دولتی	بازار	کار	برای	اطمینان	

از	وجود	یک	گزینه	جایگزین	دولتی	برای	ارائه	دهندگان	خصوصی	است.

اقدامات:

احترام	به	مرزهای	بین	زندگی	شخصی	و	کاری؛	 ��

تأمین	امنیت	اجتماعی،	از	جمله	مشارکت	)جمعی(	کارگران،	برای	شکل	های	جدید	 ��
اشتغال؛	

حفاظت	از	داده	های	کارکنان	در	جریان	اجرای	آیین	نامه	حفاظت	از	داده	های	عمومی	 ��
اروپا؛

درگیر	کردن	نیروی	کار	در	فرایندهای	نوآوری	و	دیجیتالی	شدن	در	مراحل	اولیه؛	 ��

آغاز	گفت	وگوها	و	مشاوره	ها	در	سطح	صنعت	و	همچنین	در	سطح	شرکت.	 ��
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 مراقبت های بهداشتی و امور اجتماعی

عوامل	مختلفی	همچون	تغییرات	جمعیتی،	افزایش	جابه	جایی	ها	و	کاهش	جمعیت	مناطق	
حال	 در	 فردی	 نیازهای	 می	کند.	 روبرو	 جدیدی	 چالش	های	 با	 را	 رفاهی	 سامانه	 روستایی،	
تغییر	است	و	مرزهای	سنتی	بین	مراکز	درمانی	با	سامانه	بهداشت،	درمان	و	رفاه	و	همچنین	
سایر	حوزه	های	سیاسی	در	حال	نابودی	است.	استفاده	از	فناوری	های	جدید	از	افزایش	نیاز	
به	پیشگیری،	اطالع	رسانی	و	ارتباطات	به	ویژه	بین	کارکنان	حوزه	پزشکی	حمایت	می	کند.	
اهمیت	 از	 پزشکی،	 داده	های	 مورد	 در	 به	خصوص	 داده	ها	 از	 حفاظت	 و	 امنیت	 از	 اطمینان	

ویژه	ای	برخوردار	است.	افراد	نیز	باید	دسترسی	نامحدودی	به	داده	های	خود	داشته	باشند.

با	شخصی	سازی	این	خدمات	می	توان تا	حد	زیادی	از	فناوری	های	دیجیتالی	برای	بهبود	
بیشتر	کیفیت	خدمات	بهداشتی	و	درمانی	ارائه	شده	به	مردم	استفاده	کرد.	فناوری	های	نوین	
و	زندگی	هوشمند	با	کمک	محیطی	خالقانه،	افراد	سالخورده	و	معلول	را	قادر	می	سازد	تا	
زندگی	مستقلی	را	در	محیطی	آشنا	تجربه	کنند.	این	امر	همچنین	در	مورد	طراحی	شرایط	
کار	برای	فعالیت	های	مراقبتی	صدق	می	کند.	عالوه	بر	فراهم	آوردن	زیرساخت	های	مدرن،	
برنامه	های	آموزشی	جدید	و	مرتبطی	باید	تنظیم	شود،	نمایه	)پروفایل(	های	شغلی	ایجاد	شود	

یا	توسعه	یابد	و	چهارچوب	قانونی	الزم	اقتباس	شود.

ایجاد	و	گسترش	خدمات	مبتنی	بر	فناوری،	مهارت	های	متنوعی	را	با	هم	ترکیب	می	کند.	
اجتماعی	 )اپلیکیشن	ها(	و	رسانه	های	 تلفن	همراه	 برنامه	های	کاربردی	 فناوری	های	کمکی،	
باید	در	کنار	برنامه	های	تخصصی	متداول	و	با	درنظر	گرفتن	راه	حل	های	منبع	باز	به	کار	گرفته	
شوند.	راه	حل	های	فناوری	هرگز	نمی	توانند	جایگزینی	برای	ارتباطات	و	مراقبت	های	شخصی	
باشند	و	باید	به	عنوان	یک	پشتیبان	و	برای	بهبود	کیفیت	و	بهینه	سازی	فرایندها	مورد	استفاده	

قرار	گیرند.	
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 اقدامات:

از	 �� خارج	 و	 داخل	 در	 	)ELGA( الکترونیکی1	 سالمت	 ثبت	 طرح	 توسعه	 و	 اجرا	
بیمارستان2	در	سراسر	کشور؛

طراحی	پرونده	واکسیناسیون	الکترونیکی،	کارت	پزشکی	الکترونیکی	مادر	و	کودک	 ��
و	صدور	نسخه	الکترونیکی؛	

ایجاد	مراکز	تماس	و	مشاوره	برای	عموم	مردم،	به	طور	مثال	در	قالب	یک	تماس	اولیه	 ��
و	خدمات	مشاوره	الکترونیکی	پشتیبانی	شده	)TEWEB(؛

تهیه	خالصه	ای	از	شرح	حال	بیمار	که	شامل	اطالعات	پزشکی	کلیدی	در	مورد	بیمار	 ��
مانند	گروه	خونی،	آلرژی	و	عدم	تحمل	دارو	باشد	و	با	رضایت	بیمار	در	سایر	کشورها	

نیز	قابل	مشاهده	باشد؛

تشویق	به	استفاده	گسترده	از	سامانه	های	کمک	به	سالمندان	و	افراد	دارای	شرایط	و	 ��
نیازهای	خاص؛

ارائه	چهارچوبی	برای	خدمات	بهداشتی	الکترونیکی	در	مناطق	مختلف	مانند	پزشکی	 ��
از	راه	دور.	

1. electronic health record scheme
2. intramural and extramural
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محیط زیست، انرژی، کشاورزی و حفاظت از آب و هوا

به	حداقل	رساندن	 افزایش	کارایی،	صرفه	جویی	در	منابع	و	 به	 با	کمک	 دیجیتالی	شدن	
تأثیر	محیط	زیست	می	تواند	به	توسعه	پایدار	اتریش	کمک		کند.	با	توجه	به	بهبود	پیش	بینی	های	
هواشناسی،	بهینه	سازی	فضا	و	دانش	دقیق	تر	درباره	مقادیر	تولید،	حجم	فروش	و	میزان	سهام،	
از	 باشد.	 داشته	 پایدار	 و	جنگل	داری	 در	کشاورزی	 اساسی	 نقشی	 می	تواند	 دیجیتالی	شدن	
هواپیماهای	بدون	سرنشین	می	توان	برای	بررسی	زمین	های	کشاورزی	از	جنبه	هوایی	استفاده	
کرد	که	در	نتیجه،	امکان	شناسایی	مناسب	ترین	اقدامات	آبیاری	یا	کوددهی	را	برای	زمین	
	)EDM فراهم	می	کند.	برای	ساده	سازی	مراحل	اداری	و	کاهش	هزینه	ها	)مثاًل	ثبت	نصب	

باید	اطالعات	زیست	محیطی	گردآوری	و	به	طور	راهبردی	مورد	استفاده	قرار	گیرد.

انعطاف	پذیری،	فناوری	های	مدرن	و	برنامه	های	کاربردی	هوشمند،	ابزاری	ضروری	برای	
در	 مهمی	 نقش	 شدن	 دیجیتالی	 می	شوند.	 محسوب	 پایدار	 و	 آینده	نگر	 انرژی		 سامانه	 یک	
استفاده	از	فناوری	های	دیجیتال	برای	اطمینان	از	تعادل	مطلوب	بین	تولید،	توزیع،	ذخیره	و	

مصرف	انرژی	و	همچنین	امنیت	تأمین	و	بهره	وری	ایفا	می	کند.

اقدامات:

فراهم	کردن	پوشش	پهن	باند	در	مناطق	روستایی	با	اجرای	راهبرد	پهنای	باند	اتریش؛ ��

ایجاد	استانداردهای	داده	یکسان	برای	اتومبیل	های	خودران	و	تدارکات	مواد	غذایی	و	 ��
ایجاد	حقوق	داده	ایمن	برای	صاحبان	وسایل	نقلیه	خودران	در	کشاورزی؛

دسترسی	الکترونیکی	به	اطالعات	زیست	محیطی	با	تضمین	حفاظت	از	داده	ها	و	احترام	 ��
به	حفاظت	از	زیرساخت	های	مهم؛	

موضوعی	 �� داده	های	 نمایش	 تسهیل	 برای	 موجود	 محیطی	 داده	های	 کردن	 خالصه	
کاربرپسند	و	تجزیه	و	تحلیل	داده	های	موضوعی؛	
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ایجاد	زیرساخت	داده	های	مکانی	مطابق	با	شیوه	نامه	INSPIRE	و	افزایش	استفاده	از	 ��
آن	در	سیاست	های	کشاورزی،	جنگل	داری	و	محیط	زیست؛

بهینه	سازی	روند	موجود	در	ثبت	نام	نصب	EDM	تا	کاربرپسندتر	و	کارامدتر	شود؛ ��

انرژی	 �� سامانه	 انعطاف	پذیر	 کنترل	 طریق	 از	 شبکه	 ثبات	 و	 تأمین	 امنیت	 افزایش	
)شبکه	های	هوشمند(؛

را	 �� امکان	 این	 مشاغل،	 و	 مصرف	کنندگان	 به	 امر	 این	 هوشمند:	 کنتور	 پیاده	سازی	
می	دهد	تا	از	میزان	مصرف	برق	خود	آگاه	باشند.	همچنین	این	امکان	را	فراهم	می	کند	
تا	از	انرژی	الکتریکی	بیشتری	استفاده	کنند،	در	هزینه	های	خود	صرفه	جویی	کرده	و	
در	عین	حال	به	امنیت	و	بهبود	عرضه	یکپارچه	انرژی	های	تجدیدپذیر	کمک	نمایند.
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جابه جایی و حمل و نقل

فناوری	های	اطالعات	و	ارتباطات	فرصت	های	جدیدی	را	برای	حمل	و	نقل	و	جابه	جایی	
که	 شبکه	ای	 در	 عمومی	 قابل	دسترسی	 سرویس	های	 نزدیک	 ارتباط	 می	کنند.	 ایجاد	
خدمات	 و	 )الکترونیکی(	 تاکسی	 عمومی،	 اتوبوس	های	 و	 عمومی	 ریلی	 حمل	و	نقل	 شامل	
اساسی	در	ترکیب	 نقش	 اجاره	خودرو،	دوچرخه	و	غیره	است،	 به	اشتراک	گذاری	ماشین،	
پایدار	خدمات	حمل	و	نقل	دارد.	در	حمل	و	نقل	جاده	ای،	ریلی	و	هوایی،	استفاده	از	صنعت	
فناوری	اطالعات	و	ارتباطات،	گزینه	ها	و	راه	حل	های	جدیدی	را	برای	ترددهای	شخصی،	

ترافیک	حمل	و	نقل	و	تدارکات	حمل	و	نقل	آینده	ایجاد	می	کند.

	سامانه	های	کمِک	مبتنی	بر	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	و	وسایل	نقلیه	خودران	به	طور	
پیوسته	 به	هم	 آینده	 در	 سامانه	ها	 این	 می	شوند.	 گرفته	 به	کار	 خودروسازی	 در	 فزاینده	ای	
به	طیف	 افزایش	می	دهد،	 ایمنی	جاده	ها	را	 برای	وسایل	نقلیه،	 می	شوند.	سامانه	های	کمکی	
را	 گلخانه	ای	 گازهای	 انتشار	 میزان	 می	کند،	 کمک	 جابه	جایی	 برای	 مردم	 از	 گسترده	ای	
می	بایست	 اتفاق	 این	 برای	 می	کند.	 بخش	تر	 لذت	 و	 راحت	تر	 را	 رانندگی	 و	 داده	 کاهش	
شود؛	 تنظیم	 اروپا	 اتحادیه	 سراسر	 در	 یکنواخت	 به	طور	 و	 شده	 شفاف	 قانونی	 چهارچوب	

بنابراین	حفاظت	از	داده	ها	نیز	تضمین	می	شود.

رفتارشناسی	 و	 حمل	و	نقل	 شبکه	های	 از	 استفاده	 چگونگی	 مورد	 در	 موجود	 اطالعات	
برنامه	ریزی،	تجارت	و	پژوهش		در	این	زمینه	 پایه	اصلی	برای	سیاست	گذاری،	 افراد،	 تردد	
است.	خدمات	سامانه	حمل	و	نقل	هوشمند	جدید	و	بهینه،	فرصت	های	جابه	جایی	و	دسترسی	
به	سامانه	حمل	و	نقل	را	به	ویژه	برای	افرادی	که	کمترین	میزان	تردد	را	دارند،	بهبود	می	بخشد.

زیرساخت	های	 در	 شبکه  و	 ارتباطات	 و	 اطالعات	 فناوری	 سامانه	های	 از	 استفاده	 با	
حمل	و	نقل،	کل	عملیات	قبل	و	در	طول	سفر	کاربرپسند	شده	است.	عالوه	براین،	تحوالت	در	
ساخت	دیجیتال	)مدل	سازی	اطالعات	ساختمان(	نه	تنها	برای	برنامه	ریزی	و	ساخت،	بلکه	برای	
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نگهداری	و	نظارت	بر	شرایط	به	کار	گرفته	می	شود.	ثبت	دقیق	زیرساخت	های	حمل	و	نقل،	پایه	
بسیاری	از	فرایندهای	اداری	قانونی	الزام	آور	را	تشکیل	می	دهد.	توسعه	نمودارهای	ترافیک	
دیجیتال،	یک	سامانه	اطالعاتی	را	برای	همه	سطوح	بخش	دولتی	فراهم	می	کند	که	می	تواند	

با	استفاده	از	کالن	داده،	جنبه	های	پویاتری	از	ترافیک	را	دربر	بگیرد.

را	 ایمنی	 می	کند،	 کار	خود	کمک	 در	 بخش	حمل	و	نقل	 کارکنان	 به	 شدن	 دیجیتالی	 	
افزایش	می	دهد	و	اجرای	بهتر	مقررات	فعلی	)به	طور	مثال	ساعات	کار	یا	ایمنی(	با	توجه	به	
حفاظت	از	داده	ها	را	تضمین	می	کنند.	در	تجارت،	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات،	فرایندها	
را	قادر	می	سازد	که	روش	های	کارآمدتر،	مقرون	به	صرفه	تر	و	عملیاتی	را	بهینه	سازی	کنند.	
ازآنجاکه	صنعت	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	در	حمل	و	نقل	یک	بخش	بین	المللی	قوی	و	
صادرات	محور	از	اقتصاد	اتریش	است،	اقدامات	در	این	زمینه	همچنین	به	تولید	محصوالت	

و	خدمات	می	افزاید.

اقدامات:

مهارت	 �� مرکز	 یک	 و	 اجرا	 تخصص	 ایجاد	 خودران«:	 »وسایل	نقلیه	 عملیاتی	 طرح	
تخصصی	زیرساخت	های	دیجیتال	برای	اطمینان	از	صالحیت	مناسب	همه	اپراتورهای	
و	 اعتبار	 تأمین	 برنامه	ریزی،	 زمینه	 در	 اتریش	 در	 زیرساخت	های	حمل	و	نقل	جاده	ای	

بهره	برداری؛

از	سال	2017	و	راه	اندازی	 �� برای	آزمایش	وسایل	نقلیه	خودران	 ایجاد	فضای	مناسب	
آزمایشگاه	سامانه	های	ریلی	بدون	راننده	در	سال	2018؛

اجرای	چهارچوب	ها،	هنجارها	و	استانداردهای	قانونی،	اخالقی	و	ایمنی	شفاف	برای	 ��
وسایل	نقلیه	خودران	و	استفاده	از	داده	ها	برای	سامانه	های	هوشمند	کنترل	ترافیک	که	

قادر	به	یادگیری	آن	هستند؛

استفاده	از	سطح	باالی	مهارت	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	در	اتریش	در	وسایل	نقلیه	 ��
اتوماسیون	 بین	 هم	افزایی	 تسهیل	 برای	 رانندگی	 سامانه	های	 کنترل	 و	 الکترونیکی	
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وسایل	نقلیه	و	کاهش	انتشار	آالینده	ها	درخودروهای	هیبریدی	و	برقی؛

استفاده	هوشمندانه	تر	و	ایمن	تر	از	ظرفیت	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	در	ترافیک	 ��
جاده	ای،	ریلی،	عابر	پیاده	و	دوچرخه	و	حمل	و	نقل	درون	شهری	به	منظور	بهره	برداری	
از	زیرساخت	ها،	سامانه	های	هدایت	و	کنترل	و	مدیریت	ترافیک	و	راه	اندازی	شبکه	ای	

برای	ایجاد	پیوند	بین	آن	ها؛

ارتقای	سامانه	های	حمل	و	نقل	هوشمند،	همان	طور	که	در	شیوه	نامه	EU ITS و	قانون	 ��
ملی	سامانه	حمل	ونقل	هوشمند	مورد	نیاز	است؛

)راهبرد	 �� مشارکتی1	 هوشمند	 حمل	ونقل	 سامانه	های	 مورد	 در	 اروپا	 راهبرد	 اجرای	
C-ITS(	در	حمل	و	نقل	عمومی	و	خصوصی	برای	اتصال	کاربران	جاده	و	وسایل نقلیه	

و	 رانندگی	 و	 راهنمایی	 زیرساخت	های	 و	 ترافیک	 مدیریت	 سامانه	های	 به	 شخصی	
پایداری	 و	 بهره	وری	 ایمنی،	 افزایش	 برای	 یکدیگر	 با	 مستقیم	 متقابل	 ارتباط	 ایجاد	
به	گونه	ای	که	 زمان،	 هر	 در	 کشور	 سراسر	 در	 ترافیک	 به	 مربوط	 اطالعات	 گسترش	
شامل	اطالعات	در	زمان	واقعی	باشد	تا	بتواند	به	عنوان	بخشی	از	یک	سامانه	جابه	جایی	

یکپارچه،	تردد	مردم	را	تسهیل	کند؛

ارتقا/گسترش	سامانه	های	اطالعات	دیجیتال	مرکزی	برای	مسافر	و	حمل	و	نقل	برای	 ��
گروه	های	هدف	مختلف؛

و	 �� کالن	داده	 فرصت	های	 کشف	 	،)VAO( اتریش2	 ترافیک	 اطالعات	 توسعه	 تداوم	
طریق	 از	 ارتباط	 رویکردهای	 و	 باز	 کاربری	 رابط	 باز،	 داده	های	 از	 استفاده	 افزایش	

خدمات	برای	ایجاد	راه	حل	های	جدید	اطالعاتی	و	پرداختی.	

1. European Strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems
2. Traffic Information Austria
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 رسانه، شجاعت مدنی و فرهنگ

فناوری	های	دیجیتال	نه	تنها،	ایجاد	و	دسترسی	به	کاالهای	فرهنگی	مانند	محتوای	رسانه	ها	
را	متحول	نموده	اند؛	بلکه	گفتمان	اجتماعی	را	نیز	مردم	ساالرانه		تر	کرده	اند.	تنوع	فرهنگی	و	
فراغت	 اوقات	 و	 کار	 فرهنگی،	 آموزشی،	 فعالیت	های	 در	 اجتماعی	 مشارکت	 فرصت	های	

افزایش	یافته	است.

این	امر	با	فرصت	های	چشمگیر	اقتصادی	و	همچنین	با	رشد	ظرفیت	مهارت	های	فرهنگی	
و	خالقانه		همراه	است.	استفاده	از	فناوری	های	دیجیتال،	موانع	دسترسی	به	هنر	و	فرهنگ	را	
کاهش	می	دهد.	در	عین	حال،	رسانه	های	سنتی	نیز	باید	نقش	مردم	ساالرانه	خود	را	در	محیط	

دیجیتال	ایفا	کنند.

تمرکز	توسعه	دیجیتالی	طی	چند	سال	آینده	بر	استفاده	مجدد	و	بیشتر	از	منابع	فرهنگی	
اروپا	 اکنون	در	سطح	 قانون	حق	چاپ	 بود.	 مورد	حق	چاپ	خواهد	 در	 به	عبارتی	دیگر	 و	
مورد	بازنگری	قرار	گرفته	است؛	زیرا	از	زمان	آخرین	اصالحات	انجام	شده	در	سال	2001،	

موضوعات	و	مدل	های	جدیدی	پدید	آمده	است	که	به	صدور	مجوز	نیاز	دارند.

امروزه	بازی	های	دیجیتالی	و	شبکه	های	اجتماعی،	بخشی	جدایی	ناپذیر	از	زندگی	کودکان	
و	نوجوانان	هستند.	بااین	حال،	آن	ها	)و	والدین	و	معلمان	آن	ها(	باید	از	فرصت	ها	و	خطرات	
ناشی	از	استفاده	از	اینترنت	کاماًل	آگاه	شوند.	باید	به	آن	ها	آموزش	داده	شود	تا	با	نگاه	دقیق	
و	متفکرانه	نسبت	به	رسانه	های	جدید	و	محتوای	آن	ها	اقدام	کنند.	در	نتیجه	نقش	عمده	ای	
که	شبکه	های	اجتماعی	به	عنوان	منبع	اطالعاتی	برای	شهروندان	و	پخش	گزارش	های	مرتبط	
با	آن	دارند،	جامعه	را	با	چالش	های	جدیدی	روبرو	کرده	که	براساس	واقعیت	ها	نبوده	و	بعضاً	
نادرست	است.	عالوه	براین،	سازوکار	های	تقویت	کننده	با	ایجاد	نتایج	جستجو	بر	اساس	رفتار	
آنالین	قبلی	کاربر	)اثر	اتاق	اکو1(	فیلتر	می	شوند.	در	اینجا	تضمین	سیاست	مسئوالنه	رسانه	ها	

1. echo chamber effect
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و	افزایش	سواد	رسانه	ای	از	اهمیت	ویژه	ای	برخوردار	است.

طرح	احیای	یارانه	های	مطبوعاتی	در	اتریش	به	منظور	طراحی	انقالب	دیجیتال	و	تغییر	در	
نوع	استفاده	مردم	از	رسانه	ها	ارائه	شده	است.	تمرکز	بیشتر	روی	محصوالت	رسانه	اِی	باکیفیت	
و	روزنامه	نگارهایی	است	که	آن	ها	را	تولید	می	کنند.	این	شرایط	مطلوب	در	اتریش	که	دارای	

طیف	گسترده	ای	از	محصوالت	مطبوعاتی	است،	باید	محافظت	شود.

اقدامات:

رسانه،	 �� دنیای	 در	 دیجیتال	 انقالب	 گرفتن	 درنظر	 برای	 مطبوعات	 یارانه	های	 اصالح	
بهبود	کیفیت	و	تنوع	در	روزنامه	نگاری	و	حمایت	از	محصوالت	رسانه	ای	نوآورانه	و	

رسانه	های	سنتی	در	انتقال	به	دیجیتالی	شدن؛

تقویت	آموزش	روزنامه	نگاری	و	ارتقای	سواد	رسانه	ای؛ ��

فرهنگی	و	هنری	 �� امکانات	 ارائه	شده	در	داخل	و	توسط	 گسترش	خدمات	دیجیتالی	
و	بهبود	سهولت	دسترسی	به	این	امکانات	شامل	موزه	ها،	بایگانی	ها،	کتاب	خانه	ها	و	

بسترهای	ملی	و	اروپایی	مانند	Kulturpool	و	Europeana	؛

ایجاد	و	ارتقای	فرصت		استفاده	از	محتوای	فرهنگی	دیجیتالی	برای	آموزش،	علوم،	 ��
گردشگری	و	بخش	خاّلق	با	درنظر	گرفتن	حقوق	ذی	نفعان؛

افزایش	مشارکت	در	برنامه	های	فرهنگی	از	طریق	راه	حل	های	دیجیتال	مانند	خدمات	 ��
تلفن	همراه،	پخش	مستقیم	و	واقعیت	افزوده؛

تقویت	مسئولیت	فردی	و	شجاعت	مدنی	با	ارائه	اطالعات	بیشتر	و	اقدامات	شبکه	ای،	 ��
اینترنت	 افزایش	آگاهی	و	ارتقای	دادخواست	های	جامعه	مدنی	علیه	فرهنگ	نفرت	

)جنبِش	نه	به	گفتار	تنفرآمیز1(؛

اقدام	علیه	گفتار	تنفرآمیز	و	سایر	جرایم	در	رسانه	های	الکترونیکی،	به	طور	مثال	حذف	 ��
سریع	محتوای	منتهی	به	دادرسی	کیفری.

1. CombattingHateSpeech initiative
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یکپارچگی و شمول

سیاست	یکپارچگی،	یک	رویکرد	جامع	است	که	هدف	آن	تشویق	یکپارچگی	اجتماعی،	
	،)AMS(	1اتریش	عمومی	اشتغال	خدمات	مانند	مؤسساتی	همه	است.	مردم	سیاسی	و	زبانی
تفریحی	 امکانات	 همچنین	 و	 مدنی	 جامعه	 مؤسسات	 بیمارستان	ها،	 آموزشی،	 مؤسسات	
از	 زمینه	 این	 در	 هستند.	 ویژه	 و	 متنوع	 مهارت	های	 و	 توانمندی	ها	 ایجاد	 نیازمند	 ورزشی	 و	
آموزش	های	دیجیتال	و	ابزارهای	اطالعاتی،	بیشتر	استفاده	شده	است.	کسب	مهارت	های	زبان	
آلمانی	پیش	نیاز	اصلی	برای	دریافت	اقامت	دائم	است.	از	فناوری	دیجیتال	می	توان	برای	تهیه	

اطالعات	و	خدمات	استفاده	کرد.

اقدامات:

گسترش	بسترهای	خدمات	چندزبانه	برای	ارائه	اطالعات	و	مطالب	یادگیری	و	تسهیل	 ��
در	تشخیص	توانمندی		های	حرفه	ای؛

گسترش	خدمات	ارائه	شده	توسط	شرکت	ها	و	افراد	در	شبکه	های	سیاست	یکپارچگی؛ ��

افزایش	آموزش	مهارت	های	دیجیتالی	به	گروه	های	هدف	خاص	و	فرصت	های	آن	ها	 ��
برای	دسترسی	به	سخت	افزار	الزم؛

با	 �� دیجیتال	 برنامه	های	 طریق	 از	 مردم	نهاد	 سازمان	های	 و	 داوطلبان	 بین	 ارتباط	 ایجاد	
هدف	تسهیل	یکپارچگی	و	دستیابی	به	زبان.	

هدف	از	شمول	دیجیتالی،	فراهم	آوردن	ابزارهای	الزم	فناوری	های	اطالعات	و	ارتباطات	
برای	همه	افراد	است	تا	اختالفات	دیجیتال	را	از	نظر	دسترسی،	آموزش،	درآمد	و	جنسیت	
به	حداقل	برساند.	در	آینده	نزدیک،	وجود	افراد	بدون	دسترسی	به	اینترنت	می	تواند	یک	نقطه	

1. Public Employment Service Austria 
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ضعف	بزرگ	برای	کشور	محسوب	شود.	مطابق	با	اعالمیه	حقوق	بشر	سازمان	ملل1	و	برنامه	
اقدام	ملی	برای	افراد	دارای	معلولیت2،	اجرای	سراسری	برنامه	دسترسی	به	خدمات	فناوری	
اطالعات	و	ارتباطات	برای	دسترسی	همه	افراد	به	خدمات	دیجیتالی،	ضروری	است.	عالوه	بر	
ارائه	خدمات	جایگزین	مشابه،	کاهش	تعداد	افرادی	که	آفالین	هستند،	از	اولویت	های	اصلی	

قلمداد	می	گردد.

وبگاه		ها	و	برنامه	های	کاربردی	تلفن	همراه،	مطابق	با	استانداردهای	رایج	در	سطح	اتحادیه	
باید	 و	 بود	 خواهند	 قابل	دسترس		 بیشتر	 معلولیت،	 دارای	 افراد	 به	ویژه	 کاربران،	 برای	 اروپا	
قابل	درک	)از	طریق	بینایی،	شنوایی	و	لمس(،	قابل	اجرا	)با	پشتیبانی	همه	دستگاه	های	ورودی،	
مانند	صفحه	کلید،	ماوس	و	صفحه	لمسی(،	قابل	فهم	و	قوی	)بدون	خطاهای	فنی،	به	طوری	که	
محتوا	را	بتوان	به	راحتی	توسط	فناوری	های	کمکی	مانند	خوانندگان	صفحه	تفسیر	کرد(	باشند.	
زبان	آن	ها	باید	ساده	و	آسان	باشد	تا	بتواند	اطالعات	را	هرچه	بیشتر	دردسترس	افراد	قرار	دهد.

اقدامات:

افزایش	دسترسی	از	طریق	اجرای	شیوه	نامه	اتحادیه	اروپا	در	مورد	دسترسی	به	وبگاه	و	 ��
برنامه	های	کاربردی	تلفن	همراه	و	دستگاه	های	بخش	عمومی؛

ارتقای	دسترسی	در	مدیریت	و	افزایش	استفاده	از	شیوه	های	استاندارد	برای	بررسی	 ��
دسترسی	به	محصوالت	فناوری	اطالعات؛

تحکیم	ابتکارات	مشاغل	و	سازمان	های	غیردولتی	برای	ازبین	بردن	شکاف	دیجیتالی؛ ��

حمایت	از	دستیابی	به	مهارت	های	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات	برای	سالمندان	و	افراِد	 ��
بدون	دانش	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات،	ضمن	تضمین	برابری	جنسیتی؛

مبارزه	با	فقر	دانش	در	عملکرد	دیجیتالی	و	بهبود	مهارت	های	زبان	خارجی	به	عنوان	 ��
پایه	ای	برای	مشارکت	دیجیتالی؛

افزایش	استفاده	از	نسخه	های	آسان	تر	توسط	نهادهای	بخش	دولتی.	 ��
1. UN Declaration of Human Rights
2. National Action Plan for People with Disabilities



63نقشه راه دیجیتال اتریش

امنیت، محافظت و اعتماد

دیجیتالی	شدن	و	افزایش	سطح	یکپارچگی،	تقاضای	بیشتری	را	برای	امنیت	سایبری	و	
مؤثر	در	فضای	 ایمنی	 ایجاد	و	گسترش	سطح	 برای	 به	وجود	می	آورد.	 داده	ها	 از	 محافظت	
دیجیتال،	عوامل	مهم	شامل	همکاری	پایدار،	شفافیت	ساختاری	و	اعتماد	متقابل	بین	جامعه	
مدنی،	تجارت،	علم	و	نهادهای	مسئول	است.	برای	دستیابی	به	این	هدف	باید	ساختارها	و	
چهارچوب	هایی	ایجاد	شود	که	در	همه	سطوح	از	فضای	مجازی	حفاظت		کند.	حمایت	از	
افراد	و	پیگرد	قانونی	فعالیت	های	جنایی	تنها	یکی	از	جنبه	های	این	امر	است.	قابلیت	اطمینان	
و	استحکام	زیرساخت	های	مهم	یک	کشور	در	زمینه	حریم	خصوصی	و	جنبه	های	مختلف	

قانون	مصرف	کننده	نیز	در	اینجا	از	موضوعات	اصلی	هستند.

امنیت سایبری

در	سال	های	اخیر	برای	افزایش	امنیت	سایبری،	ساختارهای	مناسبی	با	تعداد	بی	شماری 
اینترنت«2(،	 آتش	نشانی	 »گروه	 رایانه	ای1،	 فوریت	های	 به	 پاسخ	گویی	 )گروه	های	  CERT

هماهنگی	عملیاتی	در	زمینه	امنیت	سایبری،	موارد	جرایم	سایبری،	مدیریت	بحران	سایبری	و	
بستر	امنیت	سایبری	ایجاد	شده	است.	اکنون	مسئوالن،	تجار	و	پژوهشگران	در	تالش	هستند	تا	
فرایندهای	ایجادشده	را	توسعه	دهند.	ازآنجا	که	حوادث	امنیت	سایبری	فراتر	از	مرزهای	ملی	
است،	این	موارد	باید	در	فعالیت	های	بین	المللی	و	اروپایی	گنجانده	شود.	برای	تأمین	امنیت	در	
فضای	مجازی،	یک	چهارچوب	حقوقی	مناسب	الزم	بود	که	در	سال	2017	با	»قانون	امنیت	

سایبری«	عملی	شد.

و	 افزایش	 را	 مجازی	 فضای	 در	 اختالالت	 با	 مقابله	 توانایی	 سایبری	 امنیت	 عالوه براین،	
پیامدهای	مرتبط	را	کاهش	می	دهد.	برای	دستیابی	به	این	هدف	جامع،	شهروندان	و	مشاغل	باید	

1. Computer Emergency Response Teams
2. “Internet’s fire brigade”
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از	خطرات	و	اقدامات	احتیاطی	مطلع	شوند.	تنها	با	آگاهی	رسانی	برای	به	حداقل	رساندن	خطر	
است	که	می	توان	امنیت	فضای	سایبری	و	مجازی	را	افزایش	داد.	به	طور	خاص	در	شرکت	های	

کوچک	و	متوسط،	افزایش	آگاهی	از	موضوع	امنیت	سایبری	بسیار	حائز	اهمیت	است.

اقدامات:

دولت،	 �� شامل	 جامع	 رویکردی	 با	 	)ÖSCS( اتریش1	 سایبری	 امنیت	 راهبرد	 اجرای	
تجارت،	علم	و	جامعه؛

تدوین	قانون	مدرن	امنیت	اینترنت	و	اطالعات	)قانون	امنیت	سایبر(:	اجبار	اطالع	رسانی	 ��
و	 بین	المللی	 همکاری	های	 تعریف	 	،CSIRT ضروری،	 خدمات	 اپراتورهای	 برای	

همچنین	نقاط	اتصال	ملی	و	بین	المللی؛

ایجاد	نهادهای	راهبردی	و	عملیاتی	NIS	برای	هماهنگی	ملی	حوادث؛ ��

برنامه	ریزی	امنیت	سایبری	برای	سال	های	آینده	به	منظور	مشخص	کردن	همه	مضامین	 ��
اصلی	امنیت	سایبری	در	اتریش؛	

انجام	فعاالنه	امور	مربوط	به	امنیت	سایبری	با	تأمین	بودجه	برنامه	های	آگاهی	بخشی	با	 ��
هدف	گروه	های	خاص	)مانند	معلمان،	والدین،	سالمندان،	کودکان	و	افراد	جوان	و	

همچنین	مشاغل(	مانند saferinternet.at و	onlinesicherheit.gv.at ؛

گسترش	آموزش	فضای	مجازی	به	عنوان	بخشی	از	خدمات	اساسی	ارتش	در	نیروهای	 ��
مسلح؛

ایجاد	ساختارهای	مدیریتی	مناسب	در	فضای	مجازی	و	توسعه	قابلیت	های	سایبری:	ایجاد	 ��
یک	مرکز	دفاع	سایبری،	مراکز	آموزش	سایبری	و	مراکز	تحقیق	و	تفحص	سایبری؛

گسترش	قابلیت	های	مرکز	امنیت	سایبری:	ایجاد	یک	مرکز	ملی	امنیت	سایبری؛ ��

آموزش	بازرسی	سایبری	در	همه	مقاطع	آموزش	پلیس؛ ��

1. Austrian Cybersecurity Strategy
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ایجاد	خوشه	امنیت	سایبری	اتریش	با	ارائه	دهندگان	امنیت	سایبری	برای	یکپارچگی	 ��
مهارت	ها	و	فعالیت	های	مربوطه	با	هدف	تبدیل	اتریش	به	مکانی	برای	ارائه	دهندگان	

امنیت	سایبری.

حفاظت از داده ها

اتریش	در	زمینه	حفاظت	از	داده	ها	سال	ها	تجربه	دارد.	محافظت	از	حریم	خصوصی	به	
نفع	هر	فرد	است	و	باید	با	اقدام	دولت	نیز	تضمین	شود.	مالکیت	داده	های	مصرف	کنندگان	در	
بازارهای	دیجیتال	باید	تضمین	شود	و	اعتماد	آ ن	ها	به	محصوالت	و	خدمات	دیجیتال	افزایش	
یابد.	هدف	اصلی،	محافظت	از	داده	های	مدرن،	ساده	و	شفاف	در	سطح	باال	است	که	در	عین	
حال	از	فرصت	های	ارائه	شده	توسط	دیجیتالی	شدن	و	فناوری	های	جدید	محافظت	می	کند	و	

بازار	واحد	دیجیتالی	را	دربر	می	گیرد.

اقدامات:

اجرای	قانون	حفظ	عمومی	داده	ها	در	سطح	ملی	با	حفاظت	حداکثری	از	داده	ها	و	در	عین	 ��
حال	ایجاد	امکان	استفاده	از	فرصت	های	ارائه	شده	توسط	فناوری	های	دیجیتال	جدید؛	

استفاده	از	سطح	باالی	حفاظت	از	اطالعات	در	اتریش	به	عنوان	یک	مزیت	محلی؛	 ��

حضور	فعال	اتریش	در	مباحثات		اروپایی	و	بین	المللی	در	مورد	حفاظت	از	داده	ها	و	 ��
مقررات	بین		المللی؛	

ارتقای	مراکز	داده	و	ارائه	دهندگان	خدمات	ابری	که	در	اتحادیه	اروپا	یا	EEA 1	قرار	 ��
دارند.	این	امر	با	هدف	کسب	اطمینان	از	سطح	باالی	حفاظت	از	داده	ها	و	جلوگیری	

از	انتقال	داده	ها	به	کشورهای	ثالث	انجام	می	شود؛

گنجاندن	آگاهی	و	حفاظت	از	امنیت	داده	ها	در	آموزش	دیجیتالی	)به	بخش	آموزش	 ��
مراجعه	شود(.

1.The European Economic Area
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راه	اندازی	ابتکارات	اطالعاتی	در	مورد	حفاظت	از	داده	ها	و	آموزش	سواد	رسانه	ای	و	 ��
مهارت	های	کلیدی	حقوقی	در	آموزش	خصوصی	و	حرفه	ای	و	برای	مشاغل؛

توسعه،	ارزیابی	و	ارتقای	مفاهیم	»حریم	خصوصی	طراحی	شده«	و	»حریم	خصوصی	 ��
قانون	 در	 پیش	فرض	 تنظیمات	 و	 فناوری	 طریق	 از	 داده	ها	 از	 )حفاظت	 پیش	فرض«	

حمایت	از	داده	ها(،	با	درنظر	گرفتن	منافع	کاربران.

حمایت از مصرف کننده

و	 اطالع	رسانی،	کمک	 در	 مهمی	 نقش	 مصرف	کننده	 از	 حمایت	 دیجیتالی،	 دنیای	 در	
مالکیت	 تقویت	 می	کند.	 ایفا	 شفاف	 ارتباط	 برقراری	 در	 و	 مصرف	کنندگان	 از	 پشتیبانی	
مصرف	کنندگان	و	اعتماد	آن ها	به	کاالها	و	خدمات	دیجیتال	نیز	باعث	ایجاد	انگیزه	اقتصادی	

می	شود.

اقدامات:

افزایش	شفافیت	و	معرفی	قوانین	روشن	برای	تصمیم	گیری	های	تجاری	بر	اساس	نمایه	ها	 ��
قیمت	گذاری	های	 یا	 )اعتبار(	اشخاص	 ارزیابی	 مانند	 الگوریتم	های	مصرف	کننده،	 و	

فردی	در	خرده	فروشی	آنالین،	با	توجه	به	اسرار	تجاری	شرکت	های	درگیر؛

دسترسی	آسان	و	کم	هزینه	به	مشاوره	و	کمک	به	مصرف	کنندگان	در	امور	مربوط	به	 ��
اجرای	قانون	به	ویژه	درباره	خرده	فروشی	آنالین	فرامرزی؛

تقویت	خرده	فروشی	آنالین	با	افزایش	اعتماد	مصرف	کننده	از	طریق	افزایش	آگاهی	 ��
و	جلوگیری	و	مبارزه	با	»خطاهای	آنالین«.	
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سیاست و مدیریت

دیجیتالی	شدن	همچنین	زمینه	ای	برای	ارائه	خدمات	اداری	مدرن،	کاربرپسند	و	کارآمد	
فراهم	می	کند.	شهروندان	و	همچنین	مشاغل	حق	دارند	با	روشی	راحت،	ساده	و	دردسترس،	با	
مسئوالن	ذی	ربط	ارتباط	برقرار	کنند.	راه	حل	های	دولت	الکترونیک	و	تأمین	زیرساخت	های	
داده	دولتی	باید	روند	تحرک	و	نیاز	به	دسترسی	نامحدود	به	خدمات	و	اطالعات	اداری	را	
مسئول	 نهادهای	 در	 کارایی	 افزایش	 به	 باید	 الکترونیک	 دولت	 بگیرد.	 درنظر	 منظم	 به	طور	
محرک	 یک	 به	عنوان	 و	 کند	 مشاغل	کمک	 و	 شهروندان	 برای	 امور	 در	 سهولت	 ایجاد	 و	

نوآوری	در	کل	اقتصاد	با	استفاده	از	فناوری	های	جدید	عمل	کند.	

اتریش	یکی	از	پیشگامان	اجرای	دولت	الکترونیک	است	و	ما	قصد	داریم	این	نقش	را	
در	آینده	تقویت	کنیم.	برای	انجام	این	کار،	وجود	کارمندان	مجرب	در	مدیریت	دولتی	یک	

پیش	نیاز	اساسی	خواهد	بود.

کارت	 الکترونیکی،	 امضای	 چون	 اموری	 اینترنتی،	 کاربر	 	800،000 از	 بیش	 با	 امروزه	
شهروندی	یا	امضای	تلفن	همراه	در	اتریش	به	خوبی	برقرار	شده	است.	فرایندهای	دیجیتالی	شده	
مستلزم	اثبات	هویت	الکترونیکی	مطمئن	هستند.	بنابراین	شهروندان	باید	بتوانند	از	eID	موجود	
نه	تنها	در	سراسر	اتحادیه	اروپا	استفاده	کنند؛	بلکه	باید	به	یک	سند	هویت	الکترونیکِی	دارای	
ویژگی	های	خاص	تبدیل	شود.	در	آینده	یک	روند	ثبت	نام	اداری	جدید،	امنیت	بیشتری	را	

نیز	فراهم	خواهد	کرد.

 راه	حل	ها	و	خدمات	مدرن	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات،	مشارکت	در	مباحثات	سیاسی	
و	فرایندهای	تصمیم	گیری	را	تشویق	می	کنند.	با	استفاده	از	روش	های	جدید،	کیفیت	امور	
اداری	و	تصمیمات	سیاسی	بهبود	می	یابد	و	مشروعیت	آن	ها	تقویت	می	شود.	این	امر	همچنین	

باید	به	افزایش	شفافیت	حاکمیت	منجر	شود.
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اطالعات	 دولت،	 درواقع	 است.	 اصلی	 موضوع	 یک	 اینجا	 در	 باز	 دولت	 داده	های	
غیرشخصی	را	در	قالب	های	باز	دردسترس	عموم	قرار	می	دهد.	برای	نمونه،	افراد،	سازمان	های	
مردم	نهاد،	شرکت	ها،	دانشمندان	و	سایر	نهادهای	مسئول	می	توانند	داده	ها	را	آزادانه	استفاده	

و	به	برنامه	ها	پیوند	دهند.

این	امر	همچنین	دارای	ارزش	افزوده	مردم	ساالرانه	است؛	زیرا	این	امکان	را	می	دهد	تا	
مباحثات	در	سطحی	واقعی	تر	و	عینی	تر	برگزار	شود،	وبگاه data.gv.at بیش	از	2100	منبع	

داده	را	دردسترس	قرار	داده	و	قرار	است	گسترش	یابد.

اقدامات:

ایجاد	یک	حق	جامع	در	خصوص	ارتباطات	الکترونیکی	بین	شهروندان	و	دولت؛ ��

این	 �� بومی	سازی	 و	 شخصی	سازی	 برای	 الکترونیکی	 دولت	 خدمات	 طیف	 گسترش	
	،)usp. gv.at(	1تجاری	خدمات	درگاه	ارتقای	؛help.gv.at در	مثال	طور	به	خدمات؛
شبکه	و	تبادل	خودکار	اطالعات	بین	سرویس	های	دولت	الکترونیکی	ارائه	شده	توسط	

دولت	فدرال،	استان	داری	ها	و	شهرداری	ها؛

توسعه	فرایندهای	یک	مرحله	ای	)انجام	همه	امور	در	یک	مکان(	و	مراحل	بدون	توقف	 ��
)بدون	نیاز	به	برنامه(:

ارزیابی	مالیات	کارمندان	بدون	نیاز	به	برنامه:	اولین	اعتبار	مالیاتی	در	پاییز	2017؛	 

تمدید	کمک	هزینه	خانواده:	اثبات	فعالیت	)مثاًل	برای	دانش	آموزان(	به	طور	خودکار		 
پرسیده	می	شود	و	امتیاز	آن	تمدید	می	شود؛

تغییر	نام	و	نشانی:	داده	ها	فقط	باید	در	یک	مکان	تغییر	کنند.	سایر	نهادهای	مسئول		 
به	طور	خودکار	آگاه	می	شوند؛	

)به	بخش		  راه	اندازی	مشاغل	 برای	 الکترونیکی	 ایجاد	یک	فروشگاه	یک	مرحله	ای	
تجارت	مراجعه	شود(؛

1. Business Service Portal
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در	آینده،	شهروندان	باید	بتوانند	از eID موجود	نه	تنها	در	سراسر	اتحادیه	اروپا	استفاده	 ��
شود	 تبدیل	 خاص	 ویژگی	های	 با	 الکترونیکی	 هویت	 سند	 یک	 به	 باید	 بلکه	 کنند؛	
)برای	مثال	گواهی	نامه	رانندگی،	گذرنامه	جوانان،	کارت	شناسایی	و	غیره(.	در	آینده	

یک	روند	ثبت	نام	اداری	جدید،	امنیت	بیشتری	را	نیز	فراهم	خواهد	کرد؛

ارائه	داده	ها	فقط	یک	بار:	اطالعات	فقط	باید	یک	بار	به	مقامات	گزارش	شود.	این	 ��
بدان	معناست	که	اسنادی	مانند	اسناد	مربوط	به	اقامت	یا	شناسنامه،	دیگر	به	ارسال	به	

نهادهای	مسئول	نیازی	ندارند؛

همه	 �� برای	 مشترک	 نمایشگر	 ماژول	 یک	 ایجاد	 و	 الکترونیکی	 تحویل	 در	 تسریع	
ارسال	های	الکترونیکی؛

ارائه	مجموعه	داده	های	بیشتری	توسط	 �� باز؛	 باز	و	داده	های	دولت	 گسترش	داده	های	
نهادهای	مسئول	و	درج	سوابق	مهم	داده	ها	از	بخش	خصوصی؛	

تسریع	ایجاد	منبع	باز	توسط	نهادهای	مسئول؛ ��

تبدیل	اتریش	به	یک	پیشگام	بین	المللی	در	ارائه	راه	حل	های	دولت	الکترونیک	و	یک	 ��
شریک	متعهد	و	قابل	اعتماد	در	زمینه	دولت	الکترونیک.



نقشه راه دیجیتال اتریش 70

واژه نامه
)AAL( 1زندگی فعال و کمک شده

مفاهیم،	کاالها	و	خدماتی	که	از	طریق	توسعه	فناوری	های	جدید،	شرایط	را	برای	یک	
روند	پیری	فعال	و	سالم	در	خانه	خود	فرد،	جامعه	یا	محل	کار	فراهم	می	کند.

یادگیری الگوریتمی و محاسباتی2
پشتیبانی	از	یادگیری	توسط	نسل	مصنوعی	دانش	که	بر	اساس	کسر	و	تعمیم	مثال	ها	و	

تجربه	ها	انجام	می	شود.
کالن داده3

مقادیر	زیادی	از	داده	ها	که	از	نظر	حجم،	سرعت	و	تنوع	در	حال	افزایش	هستند	و	از	منابع	
متنوعی	)از	جمله	منابع	عمومی(	مانند	اینترنت	و	ارتباطات	سیار،	بخش	انرژی،	مراقبت	های	

بهداشتی	و	ترافیک	به	دست	می	آیند.

CERT / CSIRT

گروه	های	 یا	 رایانه	ای4	 فوریت	های	 به	 پاسخ	گویی	 گروه	های	 اینترنت«:	 »آتش	نشانی	
تخلفات	 به	 مربوط	 اطالعات	 صنعت(،	 رایانه	ای5)مخصوص	 امنیتی	 حادثه	 به	 پاسخگویی	
نقطه	 اولین	 معموالً	 و	 می	کنند	 منتشر	 را	 هشدارهایی	 آن	ها	 می	کنند.	 گردآوری	 را	 سایبری	

تماس	درصورت	بروز	حادثه	هستند.
رایانش ابری6

ارائه	زیرساخت	ها	و	خدمات فناوری	اطالعات )به	طور	مثال	فضای	ذخیره	سازی،	قدرت	
محاسبات	و	نرم	افزار	کاربردی(	به	عنوان	خدماتی	که	از	طریق	شبکه	ها	قابل	دسترسی	است.

1. Active and Assisted Living
2. Algorithmic and Computational Learning
3. Big data
4. Computer Emergency Response Teams
5. Computer Security Incident Response Teams collect
6. Cloud Computing
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جمع سپاری1
از	طریق	 اغلب	 از	داوطلبان	و	 به	صورت	سنتی	توسط	گروهی	 برون	سپاری	وظایفی	که	

اینترنت	انجام	می	شود.
حمله سایبری2

استفاده	از	اینترنت	و	خدمات	تلفن	همراه	به	منظور	توهین،	تهدید	یا	آزار	عمدی	دیگران	
در	یک	دوره	ثابت.

علم داده3
بررسی	علمی	همه	اقدامات	و	روش	های	شناختی،	مفهومی،	سازمانی	و	فنی	مربوط	به	داده	ها.

تقسیم دیجیتال4
تفاوت	در	فرصت	های	مردم	برای	دسترسی	به	فناوری	های	اطالعات	و	ارتباطات	به	دلیل	

عوامل	اقتصادی-اجتماعی	از	قبیل	درآمد،	پیشینه،	تحصیالت	و	محل	زندگی.
دولت الکترونیکی5

فرایندهای	 دولتی،	 خدمات	 بهبود	 برای	 ارتباطات	 و	 اطالعات	 فناوری	 از	 استفاده	
مردم	ساالرانه	و	تدوین	و	اجرای	سیاست	های	عمومی.

6 eID سامانه های
سامانه	هایی	برای	شناسایی	اشخاص	)سازمان	ها(	واقعی	و	غیرواقعی	در	فضای	مجازی.	سامانه	
eID	که	در	اتریش	مورد	استفاده	قرار	می	گیرد،	امضای	تلفن	همراه	یا	کارت	شهروندی	است.

EDM

و	 برنامه	ها	 از	 شبکه	ای	 	7)EDM( محیط	زیست	 برای	 الکترونیکی	 داده	های	 مدیریت	

1. Crowdsourcing 
2. Cyberbullying
3. Data science
4. Digital divide
5. eGovernment
6. eID systems
7. Electronic data management for the environment
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بانک	های	اطالعاتی	اینترنتی	برای	حمایت	از	فرایندهای	پیچیده	مربوط	به	مستندات	محیطی،	
اطالع	رسانی	و	گزارش	های	مورد	نیاز	است.

ERP

برنامه	ریزی	منابع	سازمانی)ERP(1	فرایند	برنامه	ریزی	و	مدیریت	منابع	شرکت	در	زمان	
مناسب	و	درصورت	نیاز	است.
مهارت های الکترونیک2

توانایی	های	مورد	نیاز	افراد	)یا	سازمان	ها(	برای	رقابت	در	اقتصاد	جهانی	اطالعات.
3)ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

اصطالحی	جامع	برای	همه	فناوری	های	مبتنی	با	رایانه	)IT(	و	شبکه	)CT(	و	بخش	های	
مرتبط	با	اقتصاد.
صنعت 44/0

پیوستگی	تولید	با	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	و	در	نتیجه	دیجیتالی	شدن	و	یکپارچگی	
کل	زنجیره	ارزش	که	هدف	آن	دستیابی	به	تولید	خود	سازمان	یافته	است.

5)IPR( حقوق مالکیت فکری
مالکیت	فکری	یک	دارایی	نامشهود	مانند	یک	اختراع	فنی.

6)IoT( اینترنت اشیا
شبکه	ای	از	اشیای	»هوشمند«	شناسایی	شده	دارای	فناوری	های	جاسازی	شده	که	اجسام	را	
قادر	می	سازند	از	وضعیت	داخلی	خود	گزارش	دهند	یا	با	محیط	خارجی	ارتباط	برقرار	کرده	

و	با	آن	ها	تعامل	داشته	باشند.

1. Enterprise resource planning
2. eSkills
3. Information and communications technology
4. Industry 4.0 
5. Intellectual property rights
6. Internet of Things
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 Extramural  و Intramural بخش های
Intramural	=	بخش	داخل	بیمارستان؛	

Extramural	=	خدمات	درمانی	که	توسط	پزشکان	ثبت	شده	در	خارج	از	بیمارستان	ارائه	

می	شود.

	MOOCs

است	 نوآورانه	 آنالین	 آموزشی	 دوره	 یک	 	1)MOOC( گسترده	 باز	 آنالین	 دوره	های	
که	تعداد	زیادی	از	شرکت	کنندگان	را	مورد	هدف	قرار	می	دهد	و	اَشکال	مختلف	تدریس،	
انواع	قالب	های	رسانه	ای	)مثل	فیلم	ها(	و	عناصر	ارتباطی	)مانند	انجمن	ها(	را	در	خود	جای	

داده	است.
2 NIS شیوه نامه

از	 اطمینان	 برای	 اطالعات	 و	 شبکه	 سیستم	های	 امنیت	 مورد	 در	 اروپا	 اتحادیه	 شیوه	نامه	
استانداردهای	ایمنی	مشترک	برای	سیستم	های	شبکه	و	اطالعات	که	طبق	قانون	فدرال	اتریش	

در	این	کشور	تنظیم	شده است.
اصل فروشگاه بدون توقف3

انجام	شیوه	اداری	بدون	تماس	با	اداره	)بدون	درخواست(	بر	اساس	یک	رویداد	خاص	
)مانند	کمک	هزینه	خانواده	به	هنگام	تولد	فرزند(.

اصل فروشگاه تک مرحله ای4
انجام	شیوه	اداری	فقط	با	یک	تماس	در	یک	موقعیت	خاص	زندگی	یا	شغل	)برای	مثال	اگر	
فردی	نام	خود	را	تغییر	دهد،	نهاد	مسئول	وضعیت	مدنی	به	همه	مقامات	دیگر	اطالع	می	دهد(.

1. Massive open online courses
2. NIS Directive
3. No-stop-shop principle
4. One-stop-shop principle
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داده باز1
داده	هایی	که	به	شکل	عمومی	قابل	خواندن	با	ماشین	هستند	)مدیریت:	داده	های	دولت	باز(.

  2)OER(منابع آموزشی باز
مطالب	آموزشی	و	تدریس	رایگان	با	مجوز	آزاد.

نوآوری باز3
ظرفیت	 افزایش	 هدف	 با	 ثالث	 اشخاص	 برای	 سازمان	ها	 در	 نوآوری	 فرایندهای	 ایجاد	

نوآوری.

 4)OTT( بازیگران برتر
در	 اینترنتی	 خدمات	 ارائه	دهندگان	 درگیری	 بدون	 که	 جهانی(	 )معموالً	 شرکت	هایی	

کنترل	یا	توزیع	محتوا	)عمدتاً	محتوای	ویدئویی	و	صوتی(	به	ارائه	خدمات	می	پردازند.
حریم خصوصی پیش فرض5

اجرای	استاندارد	تنظیمات	پیش	فرض		برای	افزایش	حریم	خصوصی.
حریم خصوصی طراحی شده6

گنجاندن	اقدامات	احتیاطِی	ازپیش	طراحی	شده	در	راه	حل	های	فنی	برای	افزایش	حریم	
خصوصی.

RFID

شناسایی	فرکانس	رادیویی)RFID(،7	یک	فناوری	است	که	امکان	شناسایی	اشیا	را	بدون	
تماس	و	با	استفاده	از	امواج	رادیویی	فراهم	می	کند.

1. Open data
2. Open educational resources
3. Open innovation
4. Over-the-top players
5. Privacy by default
6. Privacy by design
7. Radio-frequency identification
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بازی های جدی1
)شعار:	 می	دهند	 ارائه	 را	 آموزشی	 فرصت	های	 و	 اطالعات	 که	 دیجیتالی	 بازی	های	

»یادگیری،	سرگرم	کننده	است«(.
شبکه های هوشمند2

شبکه	های	هوشمندی	که	با	برقراری	ارتباط	بین	اجزای	شبکه،	تولید	کنندگان	و	مصرف	کنندگان،	
سامانه	ها	را	به	روشی	مقرون	به	صرفه	از	لحاظ	اقتصادی	و	انرژی،	مدیریت	می	کنند.

خانه هوشمند3
فرایندهای	فنی	و	سیستم	های	موجود	در	محیط	زندگی	که	با	استفاده	از	شبکه	و	کنترل	
دستگاه	های	ایمنی،	دستگاه	های	تأمین	انرژی	و	غیره،	فرایندهای	خودکار	را	تنظیم	می	کنند.

 STEM

4STEM	مخفف	حوزه	ها	یا	موضوعات	علوم،	فناوری،	مهندسی	و	ریاضیات	است.

پزشکی از راه دور5
پزشکی،	 معالجه	 ارائه	 برای	 پزشک	 توسط	 ارتباطات	 و	 اطالعات	 فناوری	 از	 استفاده	

تشخیص	و	درمان	از	راه	دور	)از	نظر	جغرافیایی	یا	زمان(	به	بیمار.
وبینارها6

برگزاری	آنالین	سمینارها	که	کاربران	می	توانند	از	طریق	اینترنت،	مستقل	از	مکان	و/	یا	
زمان	در	آن	شرکت	کنند.

1. Serious games
2. Smart grids
3. Smart home
4. science, technology, engineering and mathematics
5. Telemedicine
6. Webinars
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نظارت و اجرا
ازآنجاکه	 بر	عهده	وزارت		خانه	های	ذی	صالح	است.	 نقشه	راه	دیجیتال	 اقدامات	 اجرای	
انقالب	دیجیتال	همچنان	ادامه	دارد،	نقشه	راه	دیجیتال	یک	مفهوم	راهبرد	پویا	است	و	اجرای	
آن	پیوسته	مورد	نظارت	و	سازگاری	با	تحوالت	جدید	)دیجیتالی	و	در	سطح	اروپا(	خواهد	
بود.	بدین	منظور	ساالنه	یک	نشست	دیجیتالی	برای	ارزیابی	آخرین	روندها	و	تحوالت	و	
نتیجه	گیری	در	مورد	تمرکز	فعالیت	ها	برگزار	می	شود	و	تمام	ادارات	دولتی	با	هم	همکاری	

می	کنند	تا	ساختار	فرایند	نظارت	را	توسعه	دهند.

www.digitalroadmap.at




