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Курсов проект по ММБД 
Разработване на приложение за клетъчни автомати 
 

 
 

Клетъчен автомат   
Клетъчният автомат е дискретен модел използван в компютърната теория. Той се 
състои от симетрична мрежа от клетки, всяка от които се намира в едно от краен брой 
състояния. Мрежата може да бъде от краен брой измерения (1D, 2D, 3D, ... ND). Времето 
също е дискретно, и състоянието на клетката във време t е функция от състоянията на 
краен брой клетки (наричани нейни съседи) във момент от време t – 1. Тези съседи са 
непроменящо се множество от клетки свързани с определена клетка (въпреки, че и 
самата клетка може да участва като съсед в собственото си множество). За всяка клетка 
се използва едно и също правило, за да се изчисли нейното ново състояние за момент 
от време t, базирано на състоянията на нейните съседи. В един и същи момент от време 
правилото се прилага върху цялата мрежа (едновременно), за да се генерират новите 
състояния на всички клетки.  
 

За да се изчислят системно всички възможни случаи, по-долу е показана таблица с всички 

възможни шаблони на съседства. (За по-удобното графично представяне ще бъдат записани 

петте съседи в определен ред и ще се използват техните съкращения от думите: CENTER, 

NORTH, SOUTH, WEST, EAST): 
 

Правило: ... 

EWSNC Cnew EWSNC Cnew EWSNC Cnew EWSNC Cnew 

(4.1) 

00000  01000  10000  11000  

00001  01001  10001  11001  

00010  01010  10010  11010  

00011  01011  10011  11011  

00100  01100  10100  11100  

00101  01101  10101  11101  

00110  01110  10110  11110  

00111  01111  10111  11111  
 

За да бъде зададено правило, е достатъчно да се попълни таблицата, като запише 0 или 1 за 

всяка една от 32-те възможни позиции. 

 



Упражнение: Създаване на приложение за клетъчни автомати  
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Създаване на приложението 
 
Стартира се Turbo C++ и от главното меню се избира: File | New | VCL Forms Application – 
C++ Builder. Съхраняват се на подходящо място файловете (имплементацията на 
главната форма на приложението и самия проект), чрез командата File | Save All, 
съответно с имена : MainUnit.cpp и CellularAutomaton.bdsproj. 
 

Да се реализират следните функции: 
1. В заглавната лента на прозореца на приложението да е визуализирана 

информация за трите имена на студента и неговия факултетен номер; 
2. В компонент от тип TCheckListBox да бъдат добавени 32 елемента даващи 

възможност на потребителя да задава произволно правило, съгласно таблицата 
по-горе; 

3. В компонент от тип TImage (с размер: Width = 200, Height = 150) да се 
визуализира текущото състояние на клетъчния автомат, като състоянието "0" 
на дадена клетка да се показва с цвят clWhite, а състоянието "1", съответно с 
цвят clBlack. Да се обработят събитията OnMouseDown и OnMouseMove на 
компонента TImage, така че потребителя да може да задава произволно 
инициализиращо състояние на клетъчния автомат чрез мишката. 

4. Бутонът [Изпълни] да генерира следващото състояние на клетъчния автомат, 
съгласно зададеното правило.  

5. Бутонът [Изчисти] да установява всички клетки на клетъчния автомат в 
състояние "0". 

6. Бутонът [Случайна] да генерира "случайна" начална конфигурация на 
клетъчния автомат, като задава случайна стойност "0" или "1" на всяка една от 
клетките. 

7. Бутонът [Изход] да затваря приложението. 
8. Бутонът [Генерирай] да генерира определен брой (зададен в полето [Стъпки]) 

последователни състояния на клетъчния автомат (съгласно зададеното правило 
в момента), като всяко едно от тези състояния съхранява във външен bmp файл. 
Реализирайте функционалност за гарантирано генериране от програмата на 
уникални имена на файловете! 

Примерна сесия на работа с програмата: 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 


