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Πρόβληµα 1. Να γραφούν δυο διαφορετικά function M-files µε όνοµα deblankall(s)
που αποµακρύνουν όλα τα κενά από ένα string s, χρησιµοποιώντας α) λογικά διανύσµατα και
ϐ) την εντολή nonblanks.

Πρόβληµα 2. Να γραφεί ένα script που δέχεται δυο strings από τον χρήστη και τυπώνει
στην οθόνη α) τα δυο string συνδεδεµένα µε ένα κενό µεταξύ τους ϐ) µια γραµµή από αστεράκια
του ίδιου µήκους όπως τα συνδεδεµένα string και γ) την αντίστροφη σύνδεση. Για παράδειγµα:
Enter string 1: Panos
Enter string 2: Panou
Panos Panou

***********
uonaP sonaP

Πρόβληµα 3. Να γραφεί ένα function M-file µε όνοµα ispalin(s) που δίνει 1 αν το
string s είναι παλίνδροµο και 0 αλλιώς. ΄Ενα παλίνδροµο είναι µια πρόταση που διαβάζεται το
ίδιο µε ευθύ και αντίστροφο τρόπο, για παράδειγµα
Madam I am Adam
(Υπόδειξη : Υποθέτουµε ότι δεν υπάρχει τονισµός, κόµµατα κλπ, αποµακρύνετε όλα τα κενά και
µετατρέψτε όλα τα γράµµατα σε µικρά).

Πρόβληµα 4. Ο τύπος του Zeller µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το υπολογισµό της µέρας
σε µια εβδοµάδα δοσµένης της ηµεροµηνίας. Ο τύπος είναι

f = 1 + ( [2.6m− 0.2] + k + y + [y/4] + [c/4]− 2 c) mod 7

όπου οι τετραγωνικές αγκύλες δηλώνουν ακέραιο µέρος, και mod δηλώνει το υπόλοιπο της
διαίρεσης µε 7, και

m είναι ο µήνας αριθµητικά, όπου Γενάρης και Φλεβάρης είναι οι µήνες 11 και 12 του προη-
γούµενου έτους, οπότε ο Μάρτης είναι ο µήνας 1, και ∆εκέµβρης ο µήνας 10,

k είναι η µέρα του µήνα,

c είναι ο χρόνος στον αιώνα

f = 1 σηµαίνει Sunday, 2 σηµαίνει Monday, κτλ.

Για παράδειγµα, 23 Αυγούστου 1963 παριστάνεται µε m = 6, k = 3, c = 19, y = 63, 1 Ιανουα-
ϱίου 1800 παριστάνεται µε m = 11, k = 1, c = 17, y = 99.

Να γραφεί ένα function M-file που δέχεται την ηµεροµηνία στην µορφή ενός διανύσµατος
d=[dd mm yy] (πχ d=[26 3 2012] για 26 Μαρτίου 2012) και δίνει σαν αποτέλεσµα την
ηµέρα της εβδοµάδας στην οποία αντιστοιχεί η ηµεροµηνία µε λέξη.
(Υπόδειξη : Χρησιµοποιήστε πίνακα για να δηλώσετε ως strings τις µέρες της εβδοµάδας, fix για
το ακέραιο µέρος και rem για τα ισοϋπόλοιπα διαίρεσης).
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