
zdefiniujemy, wówczas kompilator postara siê o wyge ne ro wanie swojego – przypisuj¹cego
na zasadzie „sk³adnik po sk³adniku“.

S³owa „postara siê“ dobrze oddaj¹ tu sytuacjê. Mianowicie czasem to gene ro wa nie mo¿e siê
okazaæ niemo¿liwe.

v Je¿eli klasa ma sk³adnik const,  to op er a tor nie bêdzie wygenerowany. Jest to
oczywiste, bo skoro w klasie jest jakiœ sk³adnik ustanowiony jako const to znaczy, ¿e
dopuszczamy jego inicjalizacjê, ale potem nie wolno ju¿ go zmieniaæ, czyli nic do
niego przypisywaæ. 

v Podobnie w przypadku obecnoœci sk³adnika bêd¹cego referencj¹. Jak wie my,
referencjê (przezwisko) tylko siê inicjalizuje, a potem ju¿ prze pa d³o – nie mo¿na
rozmyœliæ siê i przerzuciæ przezwisko na inny obiekt. 

v Jeœli klasa (np. ra dio) ma sk³adnik bêd¹cy obiektem innej klasy (np. tranzystor) i w tej
innej klasie (tranzystor) op er a tor przypisania okreœlony jest jako pri vate – to wówczas
nie bêdzie generowany op er a tor przypisania dla klasy go zawieraj¹cej (klasa ra dio). 

To zrozumia³e – jeœli ktoœ okreœla op er a tor= jako pri vate, to znaczy, ¿e nie chce, aby
przypisywanie do obiektu odbywa³o siê spoza tej klasy. Klasa zawieraj¹ca nie mo¿e go
u¿yæ.

Dla wtajemniczonych:

v analogicznie jest w przypadku, gdy klasa ma klasê podstawow¹, w któ rej ope rator=
jest typu pri vate.

Dla wtajemniczonych: przypomnienie o dziedziczeniu operatorów 
Je¿eli op er a tor jest funkcj¹ sk³adow¹ klasy, to mo¿e byæ dziedziczony. Dotyczy to
wszystkich operatorów oprócz operatora przypisania '='. (Zob. nast. rozdzia³, str. 803).

19.12Operator [ ]
Kontynuujemy nasz¹ opowieœæ o czterech operatorach, które mog¹ byæ tylko
niestatycznymi funkcjami sk³adowymi odpowiedniej klasy.

Op er a tor [ ] – "odwo³anie siê do elementu tablicy" – jest operatorem dwuargu men towym.
Jeœli chcemy prze³adowaæ ten op er a tor, to funkcja operatorowa musi byæ niestatyczn¹ (czyli
zwyk³¹) funkcj¹ sk³adow¹ klasy.

Jeœli mamy obiekt klasy K i dokonamy prze³adowania tego operatora dla tej klasy, to
wówczas wyra¿enie

K obiekt; 

obiekt[argument]

odpowiada wyra¿eniu

obiekt.operator[ ](argument)

Przypomnê po raz kolejny, ¿e – tak¿e i tutaj – treœæ operatora nie musi mieæ nic wspólnego ze
znaczeniem, jakie ma on dla typów wbudowanych. Oczywiœcie lepiej jednak, jeœli s³u¿y nam
do podobnych celów.

Godny zwrócenia uwagi jest fakt, ¿e ar gu ment nie musi byæ wcale typu int
By³o to nie do pomyœlenia dla typów wbudowanych. Pisaliœmy przecie¿ wy ra ¿e nia:

double tablica[30]; 
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