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΄Ασκηση 1. Το Matlab µε τις συναρτήσεις lcm και gcd υπολογίζει το ελάχιστο κοινό πολλα-
πλάσιο και τον µέγιστο κοινό διαιρέτη δυο ακεραίων, αντίστοιχα. Η σχέση µεταξύ του ελάχιστου
κοινού πολλαπλάσιου και του µέγιστου κοινού διαιρέτη δυο ακεραίων a, b είναι

a b = lcm(a, b) gcd(a, b)

Να γραφεί µια συνάρτηση µε όνοµα mylcm που να έχει δυο ορίσµατα (γενικά διανύσµατα ή
πίνακες),
function c = mylcm(a, b),
η οποία να περιέχει µια υποσυνάρτηση µε όνοµα isint που να ελέγχει άν τα ορίσµατα είναι
ακέραιοι. Αν είναι ακέραιοι η mylcm να υπολογίζει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο σύµφωνα
µε τον παραπάνω τύπο χρησιµοποιώντας την gcd του Matlab. Αν τα ορίσµατα δεν είναι ακέραιοι
η συνάρτηση να έχει ως αποτέλεσµα error και να τυπώνει στην οθόνη το µήνυµα
τα ορίσματα πρέπει να είναι ακέραιοι.
(Υπόδειξη : η εντολή feval και λογικός έλεγχος είναι χρήσιµες στην συνάρτηση mylcm. Για τον
έλεγχο αν ένας αριθµός είναι ακέραιος στην συνάρτηση isint να χρησιµοποιήσετε την πρόταση
abs(x - round(x)) < realmin αφού δείτε τι δίνει για έναν ακέραιο αριθµό και για έναν
όχι ακέραιο αριθµό .)

΄Ασκηση 2. ΄Εστω ότι το Matlab σκέφτεται έναν τυχαίο αριθµό από το 1 µέχρι το 10, κι ας
υποθέσουµε ότι ϑέλουµε να τον µαντέψουµε. Να γραφεί ένα πρόγραµµα το οποίο µε την εντολή
input να Ϲητά από τον χρήστη να εισάγει στην οθόνη έναν αριθµό από το 1 µέχρι το 10. Αν η
µαντεψιά κάθε ϕορά είναι µεγαλύτερη, µικρότερη από το αριθµό που έχει σκεφτεί το Matlab
ϑα πρέπει να το δείχνει στην οθόνη. Το πρόγραµµα ϑα πρέπει να τρέχει µέχρι ο χρήστης να
εισάγει τον σωστό αριθµό και όταν γίνει αυτό να εµφανισθεί ένα σχετικό µήνυµα στην οθόνη και
να τερµατισθεί το πρόγραµµα.

΄Ασκηση 3. Να λυθούν οι ασκήσεις που δεν λύθηκαν και ϐρίσκονται στα slides της διάλεξης
20/02/2012.
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