Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ερευνητική ομάδα CoNSeRT)
και
το Πανεπιστήμιο Delft (TU Delft)
συνδιοργανώνουν εκδήλωση με αντικείμενο τη χρήση παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς και
ερευνητικούς σκοπούς, πάνω σε ζητήματα εμπορευματικών μεταφορών (Logistics),
την Πέμπτη, 14 Ιουνίου, 2018 και ώρα 11:00 -14:00
στην αίθουσα ΖΒ208/Κτίριο Ζ, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2)
Οι συμμετέχοντες, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε δυο παιχνίδια:
1. The Alloy game: Υβριδικό (επιτραπέζιο + ηλεκτρονικό) παιχνίδι που συνδυάζει ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι αλλά και ένα κομμάτι του διαδραματίζεται μέσα σε μια εφαρμογή
κινητού (Android). Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στους παίκτες να συνομιλούν
μεταξύ τους, να κάνουν διαπραγματεύσεις για την τιμή και για το μέσο που
χρησιμοποιούν και να συνάπτουν ή να ακυρώνουν συμβόλαια. Ο σκοπός του παιχνιδιού
είναι η μεταφορά των εμπορευμάτων από το λιμάνι σε κάποιο προορισμό της
ενδοχώρας χρησιμοποιώντας, είτε σιδηροδρομικές, είτε ποτάμιες, είτε οδικές μεταφορές,
είτε συνδυασμό όλων αυτών.
2. The MasterShipper: Ηλεκτρονικό παιχνίδι όπου οι παίκτες επιλέγουν το μέσο
μεταφοράς και τη μεταφορική υπηρεσία που εξυπηρετεί της ανάγκες τους για την
μεταφορά προϊόντων. Σκοπός τους είναι να μειώσουν το κόστος, τις εκπομπές αερίων
και τον χρόνο εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι παίκτες ευαισθητοποιούνται για τα
προβλήματα των εμπορευματικών μεταφορών και για την ανάγκη επιλογής περισσότερο
«οικολογικών» μέσων μεταφοράς.
Τα παιχνίδια αυτά έχουν αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Delft σε
συνεργασία με την εταιρεία Barn, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Synchrogaming
(χρηματοδοτείται από τον Ολλανδικό οργανισμό έρευνας NWO).
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να στείλουν email στη διεύθυνση m.feidakis@puas.gr, στο οποίο
να δηλώνουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και στα παιχνίδια.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην
επιλογή για συμμετοχή.
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