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ΜΥΥ301 - Ανάπτυξη Λογισμικού 
Αποτελέσματα εξέτασης project 2021-22 

 

Παρατίθενται αποτελέσματα για τις ομάδες που παρέδωσαν project . Όσοι περνάτε το project (καθαρά ή οριακά 

(δλδ., λίγο κάτω από τη βάση του project)) δικαιούστε να εξεταστείτε στο διαγώνισμα του μαθήματος. Βαθμούς θα 

ανακοινώσω μετά το διαγώνισμα. Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, στη Φάση 2 δεν πήγατε πολύ καλά, και θα χρειαστεί να 

επαναλάβετε το μάθημα του χρόνου.  

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΟ 

PROJECT 

TEAM ID 

458 

4189-4194 

4001-4052-2528 

4098-4124-4043 

4331-4506 

4342-4468 

2951-3081 

3372-4181 

4316-4908-4715 

4696-4706-4676 

3292-3383 

3265-3239 

2725 

4352-4404-4414 

4517-4448-4415 

4739-4746-4910 

2769-4413-4431 

4430-4611-4499 

4975-5025-5102 

4555-4561-4562 

2745-4572-4391 

4586-4729 

2453-2566 

3217-5051 

4029-4374-4556 

4411-4334-4454 

3136-3303-4590 

5057 

3103 

4679-4065-4066 

5032-5054-5161 

4747-4784-4830 

4519-4571-4599 

4916 

4150-4269 

4457-4576 

2892-2759 

4832-4692-4820 

4733-4629-4369 

4202-4089-4183 

2689 

3387-3204-3268 

4382-4734-4776 

4685-4601-4873 

3165 

4156-5090 

4491-4354-4346 

4548-4579-4363 

4835-4693-4869 

452-4923-4945 

4936-5125-5058 

4919-4971-5095 

4277-4123-4379 

4200 

3045-3163-4215 

4924-5077-5152 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 

PROJECT 

4163-4203 

2684 

5022-5101-5131 

4918 

4761-4765 

4753-4804-4884 

4433-4345-4493 

4962-5019-5128 

4976-4991-5105 

4802 

5030-5049 

5042-5123 

5052-5064-5083 

4929-5108 

4994-5116-5085 

4723-4819-4829 

4703-4727-4781 

4833 

5088-5087 
 

Αν πιστεύετε ότι έχει γίνει κάποιο 

λάθος και αδικείστε, στείλτε άμεσα 

ένα email στο myy301@cs.uoi.gr για 

να το δουν οι διορθωτές πριν 

αρχίσει η εξεταστική (και η δική σας 

και των μεταπτυχιακών) 

 

Για όσους δεν τα κατάφεραν: καταλαβαίνω πόσο ψυχοφθόρο είναι το αποτέλεσμα για σας, ακόμα και για ομάδες 

που έδωσαν σχεδόν άδειο project. Οι αποφάσεις αυτού του τύπου δεν παίρνονται από πλευράς μας, ούτε άκριτα, 

ούτε αδιάφορα. Και η βαθμολογία «προαγωγής» στο project για όσους πέρασαν, είναι ήδη πιο χαμηλά από τη 

βάση του 1.5 στα 3.  

Επειδή λόγω των συγκυριών δε θα μπορέσω να τα πω από κοντά, θα συνοψίσω ως εξής: αυτό που πρέπει να σας 

νοιάζει (και σίγουρα νοιάζει εμένα) είναι να δείτε το τέλος: φεύγοντας από ένα μάθημα, και ακόμα περισσότερο, 

ολοκληρώνοντας τις σπουδές σας, πρέπει να φεύγετε με γνώσεις τακτοποιημένες στο κεφάλι σας και ικανότητες 

που αντανακλώνται στον «αντίχειρά» σας (πνευματικό και φυσικό). Στο τέλος, λοιπόν, πρέπει να είστε σε θέση να 

διεκπεραιώνετε επιτυχώς projects αυτού του τύπου με μεγάλη άνεση.  

Θα ήθελα λοιπόν, να σας ενθαρρύνω, ως την επόμενη φορά, να βάλετε χρόνο ώστε να έχετε καλύψει τις όποιες 

αδυναμίες μπορεί να βγήκαν στην επιφάνεια από πλευράς Java => του χρόνου, να μπορέσετε να εμβαθύνετε στα 

ζητήματα σχεδίασης και ελέγχου στα οποία επικεντρώνει το μάθημα, χωρίς προγραμματιστικά handicaps. 

mailto:myy301@cs.uoi.gr

