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Bu ödevde Game of Life simülasyonu yazılacaktır. Game of Life 1970 yılında  John Conway 

tarafından geliştirilmiştir. 2-D bir  dünyada yaşayan organizmaların belirli kurallara göre bir 

sonraki jenerasyonda doğum, hayata devam veya ölüm durumları belirlenerek yaşam döngüsü 

simüle edilir.   

 

Konu ile ilgili detaylı bilgiyi ve örnekleri  aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life 

http://www.math.com/students/wonders/life/life.html 

 

 

2-D dünya, bir matris ile gösterilir. Matrisin her hücresinde bir organizma yaşayabilir. İlk 

jenerasyonda bazı hücrelerde yaşayan organizmalar vardır. Bunların dışında kalan diğer 

hücreler boştur.  

 

Her hücrenin sağ, sol, üst, alt ve diagonallerinde etrafını çevreleyen 8 komşusu bulunur. 

Matrisin kenarlarında yaşayan hücrelerin komşu sayısının 8’den az olacağına (örneğin [1,1] 

adresindeki hücrenin sağında, altında, sağ alt diagonalinde olmak üzere toplam 3 komşusu 

vardır)   dikkat ediniz.  

 

Bir sonraki jenerasyonda organizmaların durumları aşağıdaki kurallara göre belirlenir: 

1. Ölüm : Eğer bir organzimanın  sıfır veya bir komşusu varsa yalnızlıktan, üçten 

fazla komşusu varsa kalabalıktan dolayı  ölür.  

2. Doğum : Eğer boş bir hücrenin üç tane yaşayan komşusu varsa, boş hücrede 

yeni bir organizma doğar.   

3. Yaşamaya devam :  Canlı bir organizmanın iki veya üç adet canlı komşusu varsa, 

organizma yaşamaya devam eder.  

 

Her doğum veya ölüm, komşu hücrelerin o anki durumunu değiştirmez, bir sonraki 

jenerasyonu etkiler. Kurallar bütün organizmalara aynı anda uygulanır. Yani her 

organizmanın durumu, bir önceki jenerasyona ait matris değerlendirilerek belirlenir.  Bundan 

dolayı, örneğin üç canlı komşusu olan canlı bir organizmanın dördüncü bir komşusu doğarsa 

bu organizma ancak bir sonraki jenerasyonda ölür.  

 

Game of Life  aşağıdaki koşullardan biri sağlanmışsa sona erer: 

1. Bütün organizmalar ölmüşse,  

2. Ardışık iki jenerasyonda organizmaların hepsinin durumu aynı kaldıysa, 

3. Bazen HAYAT döngüsü osilasyona girebilir. Yani bir  jenerasyon n-jenerasyon 

ileri-geri aynı şekilde tekrarlanır. Eğer bir jenerasyon  iki önceki jenerasyonun 

tamamen aynısı olur ve yaşam döngüsü  ileri-geri doğru aynı şekilde 

tekrarlanırsa,   

4. Kullanıcı tarafından giriş bilgisi olarak verilen sayıda jenerasyon tamamlandı ise 

 

Giriş Bilgileri : 
1. HAYAT matrisinin satır ve sütun sayısını ve oyunun bitmesi için yukarıda verilen 4. 

şart olan maksimum jenerasyon sayısını kullanıcıdan alınız.   

2. HAYAT matrisini okuyarak ilk jenerasyonda hangi adreslerde yaşayan organizmalar  

olduğu bilgisini kullanıcıdan alınız. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life
http://www.math.com/students/wonders/life/life.html


3. Her jenerasyon sonunda HAYAT  matrisinin ekrana yazdırılıp yazdırılmayacağını 

kullanıcıya sorunuz.  

 

 

Çıkış Bilgileri : 
1. Matrisi ekrana yazdırırken yaşayan hücreleri x, ölü hücreleri o, boş hücreleri – ile 

gösteriniz.   

2. Her jenerasyon sonunda durumun ekranda gösterilmesi istendiyse, her jenerasyon 

sonundaki durumu ekrana yazdırınız.  

3. Her jenerasyon sonunda durumun ekranda gösterilmesi istenmediyse, sadece ilk  3 

jenerasyonu ve son 3 jenerasyonu gösteren matrisleri ekrana yazdırınız.  

4. Oyunun kaç jenerasyon sürdüğünü ve oyunun bitme sebebini  ekrana yazdırınız.  

 

 


