МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет № 4
Кафедра інформаційної безпеки

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування»
за темою: «Масиви»
Галузь знань - 08 Право
Спеціальність - 081 Право
Спеціалізація – протидія кіберзлочинності
Ступінь вищої освіти: бакалавр

м. Харків
2016

ПЕРЕДМОВА

Текст лекції з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» за темою: «Масиви»
для курсантів за спеціальністю - 081 Право на 10 арк.

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
26.12.2016
Протокол № 10

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково–методичної ради
з технічних дисциплін
Харківського національного
університету внутрішніх справ
12.12.2016
Протокол № 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 4
15.11.2016
Протокол № 12
____________________ Марков В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри
безпеки
14.11.2016
_________________

___________________

інформаційної

Протокол № 8
Сезонова І.К

Сезонова І.К.

Рецензенти:
Нефьодов Л.І., завідувач кафедри АКІТ ХНАДУ, д.т.н., професор
Гнусов Ю.В., завідувач кафедри кібербезпеки ХНУВС, к.т.н., доцент
Розробники: Ільге І.Г., - Харків:Харківський національний університет внутрішніх
справ, 2016р.

© Ільге І.Г., 2016
© Харківський національний університет внутрішніх справ

План лекції
1. Вступ. Основні поняття.
2. Оголошення масиву. Найпростіші операції над елементами масиву.
3. Динамічне оголошення масиву. Введення-виведення масиву.
4. Пошук у масиві.
5 Використання шаблонів функцій, динамічних масивів.
6. Впорядкування масиву.

Література:
Основна:
1. Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов С.В. Язык программирования С++. Учебный
курс. – Харьков.:Фолио, 2003,
2. Основи програмування мовою С++: Навчальний посібник/ Є.П. Путятін, В.П.
Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат. – Х. ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. –
320 с.
3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных ; пер. с англ. / Н. Винт М. : Мир, 1989. - 360
с., : ил.
4. Деннис М. Язык программирования С. ; Пер. с англ. / Деннис М. Ритчи, Брайан У.
Керниган. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2009. - 304 с.
5. Ишкова Э. А. С++. Начала программирования. 3-е Изд., перераб. и доп. / Э. А.
Ишкова. - М. : ООО "БИНОМ-Пресс", 2004. - 368 с. : ил.

Додаткова:
1. Саймон Р. Windows 2000 API. Энциклопедия программиста; пер. с англ. / Р. Саймон
- К. : ООО "ДиасофтЮП", 2002. - 1088 с.
2. Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд. Специальное издание; пер. с
англ. / Б. Страуструп. - СПб.; М. : "Невский диалект" -Издательство "БИНОМ", 2004. -1104с. :
ил.
3. Страуструп Б. Дизайн и эволюция языка С++: пер. с англ. / Б. Страуструп - М. :
ДМК, 2000. - 444 с.

Текст лекції
1. ВСТУП. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.
Як ви вже знаєте, ваші програми під час виконання зберігають інформацію в змінних. До цих пір
кожна змінна в програмі зберігала тільки одне значення в кожний момент часу. Проте в більшості
випадків програмам необхідно зберігати безліч значень, наприклад 50 тестових очок, 100 назв книг
або 1000 імен файлів. Якщо вашим програмам необхідно зберігати декілька значень, вони повинні
використовувати спеціальну структуру даних, яку називають масивом. Для оголошення масиву
необхідно вказати ім'я, тип масиву і кількість значень, які масив буде зберігати.
Масив — це структура даних, яку можна розглядати як набір змінних однакового типу, що мають
спільне ім'я. Масиви зручно використовувати для зберігання однотипної інформації, наприклад,
елементів таблиць, коефіцієнтів громіздких лінійних рівнянь та систем рівнянь, прізвищ працівників
деякої великої фірми, назв днів тижня, тощо.
Масив зберігається в послідовно розташованих комірках оперативної пам’яті, які мають спільну
назву.
Кожна окрема така комірка – це елемент масиву. Для ідентифікації елементів масиву, кожен
елемент має свій індекс, за яким його можна знайти в масиві. Кількість індексів, а отже і кількість
елементів визначає розмірність масиву.
Розрізняють одномірні, двомірні та багатомірні мавсиви.

2. ОГОЛОШЕННЯ МАСИВУ.
НАЙПРОСТІШІ ОПЕРАЦІЇ НАД ЕЛЕМЕНТАМИ МАСИВУ.
Загальний вигляд конструкції опису одномірного масиву: <тип> <ім’я масиву> [<розмір>]

Наприклад int a[10] – масив на ім’я а складається з десяти цілих елементів: а[0], a[1], a[2],…a[9].
Нумерація елементів масиву в С++ завжди починається з нуля.
Ім’я масиву є вказівником на його перший елемент. Тобто *а – це те саме, що a[0], *(а+1) – це те саме
що a[1],…
Отже, звернутися до елементів масиву можна двома способами:
- за допомогою індексів масиву (a[2] – третій елемент масиву)
- або використовуючи вказівники (*(а+2) – також третій елемент масиву)
Приклад Утворити масив 0, 10, 20, 30, 40
void main()
{
int a[5];
for (int i=0;i<5;i++) *(a+i) = i*10;
}

або

void main()
{
int a[5];
for (int i=0;i<5;i++) a[i] = i*10;
}

a[0]: 0
a[1]: 10
a[2]: 20
a[3]: 30
a[4]: 40

Масив можна ініціалізувати повністю або частково відразу під час оголошення:
Випадок 1 – ініціалізуємо при
void main()
a[0]: 0
void main()
1
2
оголошені лише два перших
{
a[1]: 10
{
елемента. Значення іншим трьом
int a[5] = {0, 10};
a[2]: 20
int a[] = {0,10,20,30,40};
елементам надаємо в циклі for.
for (int i=2;i<5;i++) a[i] = i*10;
a[3]: 30
}
}
a[4]: 40
Випадок 2 – при оголошені
ініціалізуємо всі елементи (в цьому
випадку в [..] вказувати кількість елементів необов’язкова.
Задача. Утворити масив з перших десяти цілих чисел і обчислити суму всіх його значень.
Нижче – три варіанти розв’язку цієї задачі.

void main()
{
int a[5];
for (int i=0,s=0;i<5;)
{
*(a+i)=i;
s+=*(a+i);
++i;
}
}

void main()
{
int a[5];
for (int i=0,s=0;i<5;i++)
{
a[i]=i;
s = s + a[i];
}
}

void main()
{
int a[5];
for (int i=0,s=0;i<5;*(a+i)=i,s+=*(a+i),++i);
}
Результат роботи кожної з цих програм
a[0] = 0 a[1] = 1 a[2] = 2 a[3] = 3 a[4] = 4
S = 10

Висновок.
1. Масив є структурою даних, яка дозволяє одній змінні зберігати декілька значень.
2. При оголошенні масиву ви повинні вказати тип значень, що зберігаються в масиві, а також
кількість значень (елементів масиву).
3. Всі елементи усередині масиву повинні бути одного і того ж типу, наприклад, int, float або
char.
4. Для збереження значення усередині масиву вам слідує вказати номер елемента масиву, в
якому ви хочете зберегти своє значення.
5. Щоб звернутися до значення, що зберігається усередині масиву, ваші програми указують ім'я
масиву і номер елемента.
6. При оголошенні масиву програми можуть використовувати оператор присвоєння для
ініціалізації елементів масиву.
7. Програми можуть передавати змінні-масиви у функції точно так, як і вони передають будьякий інший параметр.

3. ДИНАМІЧНЕ ОГОЛОШЕННЯ МАСИВУ.
ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ МАСИВУ.
Під час компіляції програминого коду для статично оголошених масиві нкадається пам’ть. Для
ефективного використання пам’ті призначене динамічне оголошення масивів, а саме:
<тип вказівника> *<назва> = <тип змінної> [<кількість>];

Звичайний статичний масив – це сукупність послідовно розташованих комірок пам’яті.
Динамічний масив – це неперервна ділянка пам’яті розміром sizeof(тип змінної)*<кількість>
Щоб вивільнити пам’ять з-під динамічного масиву користуються командою
delete [ ]<назва вказівника на масива>

Розв’яжемо задачу §21 за допомогою динамічного масиву.
З динамічним масивом працювати аналогічно як і з
void main()
void main()
звичайним масивом. Перевага динамічного масиву
{
{
полягає в тому, що пам’ять з під динамічного масиву
int *a = new int [5];
Int n = 5;
можна вивільнити в довільній точці програми. Крім
for (int i=0,s=0;i<5;i++)
int *a = new int [n];
{
for (int i=0,s=0;i<n;i++)
того при оголошенні динамічного масиву в якості
a[i]=i; s = s + a[i];
{
його розміру можна вказати попередньо ініціалізовану
}
*(a+i)=i; s+=*(a+i);
деяку змінну. Тобто розмір масиву визначатиметься
delete []a;
}
не на етапі компіляції, а на етапі роботи програми
}
delete [ ]a;
(приклад2).
}
Динамічні масиви використовуються тоді, коли
необхідно опрацьовувати кілька великих масивів, для одночасного збереження яких пам’яті не
вистачає. Тоді створюють перший динамічний масив. Опрацьовують його, знищують, а тоді
створюють наступний масив….
Введення-виведення статичного масиву

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr(); int a[5];
for (int i=0;i<5;i++)
{ cout<<"a["<<i<<"] = "; cin>>*(a+i); }
cout<<"Введений масив:\n";
for (i=0;i<5;i++)
cout<<"a["<<i<<"] = "<<*(a+i)<<endl;
getch();
}

Результат роботи
програми
a[0] = 4
a[1] = 7
a[2] = 9
a[3] = 3
a[4] = -8
Введений масив:
a[0] = 4
a[1] = 7
a[2] = 9
a[3] = 3
a[4] = -8

Вводити та виводити масив можна не
лише в циклі з параметром, а і в циклах
while, do-while.
В програмі ми вводимо дані в статичний
масив. Кількість елементів такого масиву
зазначається при описі. Тобто
визначається на етапі компіляції.

Введення-виведення динамічного масиву
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr(); int n; cout<<"n = "; cin>>n;
int *a = new int [n];
for (int i=0;i<n;i++)
{cout<<"a["<<i<<"] = ";cin>>a[i];}
cout<<"Введений масив:\n";
for (i=0;i<n;i++) cout<<"a["<<i<<"] = "<<a[i]<<endl;
delete [ ]a; getch();
}

n=5
a[0] = 2
a[1] = 3
a[2] = 1
a[3] = 6
a[4] = 8
Введений масив:
a[0] = 2
a[1] = 3
a[2] = 1
a[3] = 6
a[4] = 8

Для динамічного масиву ми
його розмір N можемо задавати
з клавіатури.

4. ПОШУК У МАСИВІ.
Задача. Знайти в цілочисельному масиві індекс введеного з клавіатури елемента
#include <iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr(); int n;
cout<<"Введiть масив цiлих
чисел:\n"
<<"Кiлькicть елементiв = ";
cin>>n;
int a[100];
for (int i=0;i<n;i++)
{cout<<"a["<<i<<"] = ";

cin>>*(a+i); }
}
int x;
cout<<"Введiть шуканий
елемент = ";
cin>>x;
for (i=0;(*(a+i)!=x)&&(i<n);i++);
if (i==n) cout<<"Немає такого
елем\n";
else cout<<”Iндекс шуканого
елем = “
<<i<<endl;
getch();

Результат роботи програми
Введiть масив цiлих чисел:
Кiлькicть елементiв = 5
a[0] = 1
a[1] = 3
a[2] = 5
a[3] = 2
a[4] = 8
Введiть шуканий елемент = 5
Iндекс шуканого елем = 2

Частину програми, що здійснює пошук елемента в масиві виділено сірим кольором.

ПОШУК МІНІМАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА.
Пошук найменшого елемента здійснюватимемо за таким алгоритмом. Від початку до кінця
масиву відкриватимемо послідовно по одному елементу і на кожному кроці визначатимемо

найменший елемент. На першому кроці найменшим буде саме цей перший елемент а[1]. На другому
кроці порівняємо новий відкритий елемент а[2] з тим мінімумом, який ми вже маємо. Якщо новий
елемент менший того мінімального, що визначений на попередньому кроці, то запам'ятаємо його,
інакше залишимо старий результат. Таким чином, дійшовши до кінця масиву визначимо мінімальний
елемент всього масиву.
#include <iostream.h>
int min=*a,j=0;
#include<conio.h>
for (i=0;i<n;i++)
void main()
if (*(a+i)<min)
{
{min = *(a+i);j = i;}
clrscr(); int n;
cout<<"Найменший елемент
cout<<"Введiть масив цiлих
="<<min<<endl;
чисел:\n"
cout<<"Його iндекс = "<<j<<endl;
<<"Кiлькicть елементiв = "; getch();
cin>>n;
}
int a[100];
for (int i=0;i<n;i++)
{cout<<"a["<<i<<"] = ";
cin>>a[i]; }

Результат роботи
програми
Введiть масив цiлих чисел:
Кiлькicть елементiв = 6
a[0] = 2
a[1] = -12
a[2] = 4
a[3] = -39
a[4] = 34
a[5] = 2
Найменший елемент =-39
Його iндекс = 3

Запропонована програма не тільки знаходить найменший елемент, але ще й визначає, на якому
місці в масиві він знаходиться.
Наведений приклад алгоритму визначає перший мінімальний елемент в масиві, хоча в ньому
може бути і кілька таких елементів. Наприклад, якщо розглянути масив 1, 2, 2, 3, 1 – тут два
мінімальні елементи, які рівні 1. Весь секрет полягає в умові a[i]<min. Адже новий елемент масиву
буде запам'ятовуватися як найменший лише тоді, коли він строго менший за попередній.
Якщо в алгоритмі поміняти умову a[i]<min на умову a[i]<=min, то визначатиметься останній
найменший елемент, оскільки новий елемент масиву буде запам'ятовуватися ще й тоді, коли він
дорівнює попередньому.
Щоб розглянутий алгоритм виконував пошук найбільшого елемента, достатньо умову a[i]<min
поміняти на а[і]>mах.
5. ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНІВ ФУНКЦІЙ,
ДИНАМІЧНИХ МАСИВІВ ТА ВКАЗІВНИКІВ НА ФУНКЦІЇ
Програми, розглянуті в попередньому параграфі, працюють лише з цілочисельними масивами, розмір
яких неможе перевищуватися 100 (так, як компілятором резервується лише 100 комірок пам’яті: int
a[100]). З іншого боку, якщо ми працюємо з невеликим масивом, то пам’ять ПК використовується
неефективно.
Крім того, ми не можемо застосувати ці програми для пошуку в масивах, тип елементів яких
відмінний від int.
Використання динамічних масивів дає можливість ефективно використовувати пам’ять.
Використання шаблонів дає можливість узагальнити програму для різних типів даних

Програма пошуку в масивах довільного типу та довільного розміру
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
template <class typ>
void input(typ *mass,typ *elem,int n)
{
for (int i=0;i<n;i++)
{ cout<<"a["<<i<<"] = ";
cin>>mass[i]; }
cout<<"Введ елемент, що шукаеться: ";

cin>>*elem;
}
template <class M_t>
int search(M_t *mass,M_t elem,int n)
{
int i=0;
while (i<n && *(mass+i)!=elem) ++i;
if (i==n) i=-1; return i;
}

//---------------------------------------------void main()
{
clrscr();int k,n,i; int x1; float x2; char x3;
cout<<"1-цiлий масив, 2-дiйсний, 3символьний: ";
cin>>k;
cout<<"Кiлькiсть елементiв: ";cin>>n;
int *mas1 = new int[n]; float *mas2 =
new float[n];

char *mas3 = new char[n];
if (k==1) {input(mas1,&x1,n);i = search(mas1,x1,n);}
if (k==2) {input(mas2,&x2,n);i = search(mas2,x2,n);}
if (k==3) {input(mas3,&x3,n);i = search(mas3,x3,n);}
if (i==-1) cout<<"Не мае такого елемента в масивi!\n";
else cout<<"Шуканий елемент мае iндекс: "<<i<<endl;
delete[ ] mas1;delete[ ] mas2;delete[ ] mas3;
getch();
}

Приклад роботи програми для масивів різних типів:
1 – цілочисельний, 2 – дійсний, 3 – символьний.
input(*mass, *elem, N) – шаблон функції введення массиву mass, який має розмір N та шуканого
елемента elem.
Формальні параметри *mass та *elem вказівники, так як шаблон функції має змінити їх значення.
search(*mass, elem, N) –
шаблон функції пошуку в
1-цiлий масив, 2-дiйсний, 3-символьний: 1
1-цiлий масив, 2-дiйсний, 3символьний: 3
массиві mass, який має
Кiлькiсть елементiв: 5
Кiлькiсть елементiв: 13
розмір N елемента elem.
a[0] = 8
a[0] = a
Search має тип int –
a[1] = -9
a[1] = b
значення, яке вона повертає
a[2] = 2
a[2] = g
a[3]
=
67
a[3] = s
в головну програму рівне
a[4]
=
27
a[4] = l
індексу шуканого елемента
Введ елемент, що шукаеться: 67
a[5] = t
(якщо такий елемент
Шуканий елемент мае iндекс: 3
a[6] = w
присутній) або -1 (якщо
a[7] = i
1-цiлий масив, 2-дiйсний, 3-символьний: 2
шуканого елемента немає)
a[8] = m
Кiлькiсть елементiв: 4
a[9] = f
Вказівники на функції.
a[0] = 23.65
a[10] = q
Для опрацювання масивів з
a[1] = -987.109
a[11] = y
різною кількістю елементів
a[2] = .0987
a[12] = x
використовують так звані
a[3] = .01
Введ елемент, що шукаеться: w
Введ елемент, що шукаеться: .01
вказівники на функції.
Шуканий елемент мае iндекс: 6
Шуканий елемент мае iндекс: 3
У наведеній нижче програмі
для визначення елементів
масиві, що обчислюються за допомогою різних формул, використано тап даних – вказівник на
функцію:
<тип результату> (*<назва>) (<тип аргументу1>, <тип аргументу2>, … <тип аргументуN>)

Задача. Утворити масив y, елементи якого задані формулою y m  10  cos m  2 , m – 1,2,..,7 та масив g
з елементами
g  n 2 / 2 , де n = 1,2,…,9. Обчислити в цих масивах суми елементів більших, ніж 2. Вивести на екран
результати обчислення.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
float Fy(int m) {float f = 10*cos(m) + 2; return f;}
//---------------------------------------------------------float Fg(int m) {float f = m*m*1.0/2; return f;}
//---------------------------------------------------------void ToForm(float (*f)(int m),float *y,int n)
{
for (int i = 1; i<=n; i++)

{*(y+i-1) = f(i);cout<<i<<"\t"<<*(y+i1)<<endl;}
}
//---------------------------------------------------------float sum(float *z, int n)
{
float S;
for (int i = 0; i<=n; i++)
if (*(z+i)>2) S+=*(z+i);
return S;

}
//------------------------------------------void main()
{
clrscr();
float S, Ny = 7, Ng = 9;
float *y = new float[Ny];
float *g = new float[Ng];
cout<<"Масив У:\n";
ToForm(Fy,y,Ny);
S = sum(y,Ny);
Результат роботи програми
Масив У:
1
7.403023
2
-2.161468
3
-7.899925
4
-4.536436
5
4.836622
6
11.601703
7
9.539022
Сума елем бiльших 2 у масивi Y = 33.380371

cout<<"Сума елем бiльших 2 у масивi Y =
"<<S<<endl;
delete[ ] y;
cout<<"Масив G:\n";
ToForm(Fg,g,Ng);
S = sum(g,Ng);
cout<<"Сума елем бiльших 2 у масивi G =
"<<S<<endl;
delete[ ] g;
getch();
}
Масив G:
1
0.5
2
2
3
4.5
4
8
5
12.5
6
18
7
24.5
8
32
9
40.5
Сума елем бiльших 2 у масивi G = 140

Покажчики на функції в С++ використовуються для побудови абстрактних типів даних (АТД), які
дуже близькі до об’єктних типів даних. При цьому читання опису об’єкту ускладнюються (опис
об’єкту – ідентифікатор, доповнений різними ознаками, модифікаторами та позначеннями типу). Для
читання опису використовують наступне правило:
1. Знаходиться ідентифікатор (позначення об’єкту: ідентифікатора змінної, масиву,…).
2. Перевіряється чи є праворуч від ідентифікатора круглі чи квадратні дужки.
3. Якщо є дужки, то читається опис об’єкту вправо, якщо немає – вліво.
4. Перевіряється чи є ліворуч символ розіменування (*).
5. Якщо є символ розіменування – опис читається вліво.
6. Якщо є дужки, як у виразі, то спочатку читається те, що в дужках.
7. Наприкінці читається позначення типу.
Наприклад.
Int pn[10] масив.
Int *pn[5] масив вказівок.
Int (*pn)[10] вказівка на масив цілого типу.
Int *pf( ) функція, значення яке вона повертає – вказівник на цілий тип. Можна
описати як
Int* pf( ) для кращого читання.
Int *x,y те саме що і Int * x,y (у – в цьому випадку не є вказівною змінною).
Int (*pf)( ) вказівник pf на функцію, яка нічого не приймає і повертає вказівку на
цілий тип.
Int* (*pf)( ) вказівка на функцію, яка повертає адресу.
Int (*p( ))[3] вказівка на функцію, яка повертає вказівку на перший елемент масиву
цілого типу з трьох елементів.

6. ВПОРЯДКУВАННЯ МАСИВУ.
Нехай дано деякий масив значень а[1], a[2],…, a[n]. Необхідно його елементи переставити
місцями так, щоб вхідний масив перетворився в такий, для якого виконувалося б співвідношення
а[1] < a[2] < … < a[n].
Метод вибору мінімальних елементів

Розглянемо такий приклад. Нехай ми на великій кількості карток напишемо деякі числа. Кожна
окрема картка – це окремий елемент деякого масиву. Як навести порядок у картках, на яких написані
ці числа? Спочатку необхідно знайти мінімальний елемент у всьому заданому масиві і поміняти його
з елементом, який поки що стоїть на першому місці, тому що саме на цьому місці повинен стояти
шуканий мінімальний елемент. Тепер вже перший елемент знаходиться на своєму місці і можемо
його не розглядати далі, тобто будемо повторно починати пошук в масиві, але з другого елемента. З
новим масивом виконаємо ті самі дії: знайдемо в ньому мінімальний елемент і поміняємо його
місцями з першим відкритим елементом (насправді він Є другим елементом у початковому масиві).
Таким чином будемо продовжувати доти, доки на останньому кроці не залишаться два останні
елементи. Якщо необхідно, поміняємо і їх місцями.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void input(int *a, int n)
{
for (int i=0;i<n;i++)
{ cout<<"a["<<i<<"] = ";
cin>>*(a+i); }
}
//----------------------void output(int *a, int n)
{
for (int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i]<<" ";
cout<<endl;
}

//-----------------------void sorting(int *a,int n)
{
int j,k,min;
for (int i=0;i<n-1;i++)
{
min =*(a+i);k=i;
for (j=i+1;j<n;j++)
if
(*(a+j)<min){min=*(a+j);k=j;}
j=*(a+i);*(a+i)=min;*(a+k)=j;
}
}

//----------------------void main()
{
clrscr();
cout<<"Введiть масив:\n";
cout<<"Кiлькiсть елем. = ";
int n; cin>>n;
int a[100]; input(a,n);
sorting(a,n);
output(a,n);getch();
}

Метод прямого обміну («бульбашки»)
void sorting(int *a,int n)
{
int j,k;
for (int i=0; i<n–1; i++)
for (j=0; j<n–1; j++)
if (*(a+j+1)<*(a+j))
{ k=*(a+j); *(a+j)=*(a+j+1); *(a+j+1)=k; }
}

В основі алгоритму лежить метод обміну сусідніх
елементів масиву. Кожен елемент масива, починаючи з
першого, порівнюється з наступним і якщо він бульний
наступного, то ці елементи міняються місцями. Таким
чином, елементи з меншим значенням переміщаються
до початку масива (вспливають), а елементи з більшим
значенням – до кінця масива (тонуть). Тому цей метод
називають методом «бульбашки». Цей процес
повторюється на 1 менше разів, чим елементів у масиві.

