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 About the company Vii is a global media company delivering innovative content across desktop, mobile and online platforms. Our operations are driven by a deep understanding of consumers' viewing and content preferences, and the value of our company is derived from this unique data. More information can be found at Vii.com and on Twitter @ViiTV.Q: Como pegar a quantidade de linhas
geradas no insert no mesmo campo? É possível fazer com que a quantidade de linhas seja montada em uma coluna ao mesmo tempo em que se regista a informação dos dados? Exemplo: INSERT INTO teste (id,data,car,placa) VALUES(1,20160101,Y,123) Existe alguma maneira de geração automática de coluna com a quantidade de linhas geradas no mesmo campo? A: Não, não existe. O próprio

MySQL não tem essa funcionalidade. Se eu entendi bem, a pergunta é se deveria ter e se deveria funcionar, já que o próprio MySQL não tem essa funcionalidade. Como exemplo de alguma funcionalidade que teria algo assim, não vi que fique em uma das funções deles, mas a mesma pode funcionar sem precisar. Exemplo: INSERT INTO teste (id,data,car,placa) VALUES (1,20160101,Y,123) Depois
que a mesma estiver criada e o MySQL terminar de executar esse insert, estará criada uma coluna com o valor de linhas insertadas. Binary options trading Investing in binary options is an alternative to traditional investment products and it is also used as a hedging tool in various assets. Binary options are contracts for the purchase and sale of an asset and the value of the asset is determined by when the

contract expires. Binary options are contracts for the purchase and sale of an asset and the value of the asset is determined by when the contract expires. 82157476af
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