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  چکیده مقاله:

بیان های دانشگاهی درسی دانشگاهی از طریق کتابخانه در این مقاله، کاربردهای بالقوه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در برنامه

بعدی و مبتنی بر این دو فناوری، یک نیاز حیاتی برای خدمات شده است. بر این اساس، گردآوری و مدیریت محتوای سه

ای است. ما معتقدیم که برای همگام شدن با تحوالت فناوری، آموزش کارکنان کتابخانه و پرورش متخصصین در قالب کتابخانه

ها به این موضوع در این مقاله بررسی شده ها نیز برای ورود کتابخانهبرخی چالشهاست. بورس تحصیلی یکی از زیرساخت

 درسی دانشگاهی را تقویت کنیم.  هنرهای لیبرال بود تا برنامهدانشکده است. یکی از اقدامات ما، همکاری با 

 مقاله: خالصه

-هبسیاری دارند. بزوده و واقعیت مجازی کارکرد های دانشگاهی در عصر حاضر، دو فناوری واقعیت افبرای حفظ حیات کتابخانه

از این طریق عنوان ابزار یادگیری به امانت برده شوند. هبعدی خلق کرد تا بسهتوان یک بانک یا مخزن از اشیاء عنوان مثال، می

ها در میان بدیهی برای کتابخانهمأموریت کرد. بنابراین، این یک فراهم ها درسی سنتی دانشگاه توان فرصت نوینی برای برنامهمی

البته در فهم  تحوالت فناورانه است. به این معنا که محتوای مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی را سازماندهی و حفظ کنند.

یک باید  و نظر داشت که این فناوری بیش از قرار دادن یک هدست روی سر است فناوری واقعیت مجازی این نکته را باید در

کند. از این دو فناوری برای تقویت یادگیری پشتیبانی می ،نظریه رمزگذاری دوگانه. کندجانبه میان کاربر و محتوا فراهم تعامل همه

شده افزایش خواهد یافت. البته رعایت اصل به این معنا که با ارائه محتوا از چند کانال، میزان ماندگاری اطالعات آموخته

 بارشناختی نیز حائز اهمیت است. 

تواند که با واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می شرفته یادگیری استبنابراین، مسئولیت جدید کتابداران، پشتیبانی از سناریوهای پی

کاربران افزار واقعیت مجازی است که محتوای تاریخی را در اختیار یک نرم Rome Rebornعنوان مثال، هتقویت شود. ب

 دهد. کتابخانه قرار می

های واقعیت ه است. این دانشگاه، مجموعه آزمایشگاهقابل توجهی انجام داداقدامات  1در پاسخ به تحوالت فوق، دانشگاه پردو

شناسی یک فضای مجازی را در اختیار دارد تا عنوان مثال، دانشکده زیستهواقعیت مجازی را ایجاد کرده است. بافزوده و 

مطابق گزارش نویسندگان این مقاله، های علمی تجزیه و تحلیل کنند. های مختلف خاک را بر اساس دادهدانشجویان بتوانند الیه

هیچ کتابخانه دانشگاهی فعالی وجود ندارد که دارای مخازنی از محتوای مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی باشد. ادبیات 

 مربوط به این موضوع نیز اندک است. 

ونگی ذخیره مخازن محتوایی مبتنی بر واقعیت ( چگ1نیازهایی الزم است: ها به این تحوالت فناورانه پیشخانهورود کتاببرای 

( تأمین فضای فیزیکی کافی برای تجربه 3افزار در میان خدمات کتابخانه افزار و نرم( تأمین سخت2افزوده و واقعیت مجازی 

پیرامون  یاستانداردهای کنند تاجلساتی را میزبانی می 4، و اوکالهاما3، ایندیانا2ویرجینیا فناوری هایواقعیت مجازی. البته دانشگاه

 بعدی تهیه کنند. گردآوری و حفظ اشیاء سه
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درسی بنابراین، روابط جدیدی میان خدمات کتابخانه، کارکنان کتابخانه و کاربران دانشگاهی در حال رخ دادن است تا از برنامه

های تاریخی وگذار مجازی در دورهایجاد کرده تا امکان گشت polyعنوان مثال، گوگل یک مخزن بنام هفناورانه پشتیبانی کنند. ب

 فراهم شود. 

مندی از فناوری واقعیت مجازی و واقعیت به روایت یک تجربه عملی از کتابخانه دانشگاهی درباره بهره این مقاله :قوت نقاط 

برای مخاطب است. ضمناً، درک درستی از این دو فردی هپردازد. لذا، به دلیل نادر بودن چنین اقداماتی، تجربه منحصربافزوده می

 کند.ناوری را به مخاطب منتقل میف

  صورت آشکاری وجود دارد.هشناختی در این مقاله بضعف روش :نقاط ضعف
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