
 

 שעות RPG +400 AS +MF – 400מפתח קובול + 

 כללי

והיא שפת תכנות מהוותיקות ומהנפוצות  Common Business Oriented Language קובול היא ראשי תיבות של

משחקים תפקיד מהותי בפעילות היומיומית של מירב  מרכזיםביותר, שמיועדת בעיקר לניהול ועיבוד נתונים. מחשבים 

הארגונים הגדולים בעולם בכל התחומים: בנקאות, כלכלה, בריאות, ביטוח, תחבורה, מוסדות ציבוריים וממשלתיים 

 ם נוספים. ומגוון רחב של תחומי

 .AS400 -של יישומי מינפריים ו זו נועדה להכשיר תוכניתינים אשר יענו על דרישות השוק לפיתוח ותחזוקה  הכשרה

 תפקיד זה דורש מיומנויות רבות ומקצועיות גבוהה בתחום. 

 דרישות קדם

  מדעים מדויקים \הנדסאים/ות. סיום במערכות מידע 

  ידע בהבנת הנקרא ובמתמטיקהמבחני 

 עדת קבלהו 

 

 נושאי הקורס

 מקצועות תשתית -לימודים מוסדיים  -שלב א'

 MFמבוא לסביבת  .1

 AS400/System -מבוא לסביבת ה .2

 מקצועות תשתית -לימודים משולבים בתעשייה  -שלב ב'

    MFמבוא לסביבת  .3

 z/OSסביבת   -

3.1. An Introduction to the z/OS Environment  

3.2. The concept, strategy and benefits of the z/OS environment 

3.3.  Application enablement in z/OS 

3.4.  Overview of e-business support in z/OS 

3.5. Connectivity to the z/OS environment 



 

3.6. Security support provided by z/OS 

3.7. System Services support (storage management, job management, work 

management, data sets, and data set management) 

3.8. zSeries processor configurations 

  - JCL  z/OS Job Control Language (JCL) and Utilitiesהכרות עם .3.9

3.10. Introduction to JCL 

3.11. JOB, EXEC and DD statements 

3.12. DD parameters a second look 

3.13. Introduction to utilities and conditional execution 

3.14. Data management, organization, and format of z/OS files 

3.15. Generation Data Groups (GDG) 

3.16. JCL Procedures 

3.17. More about utilities and JCL procedures 

3.18. Selected JCL topics - Sort/merge 

3.19. Multivolume and tape allocation 

3.20. ABENDs 

3.21. CICS Programming –  פיתוחCICS  

3.22. The place of CICS within Mainframe architecture 

3.23. Introducing CICS Architecture for programmers 

3.24. What is it: 3270? 

3.25. Preparing CICS Programs 

3.26. Designing CICS Applications 

3.27. Managing the CICS System 

3.28. CICS-supplied Transactions: CEDF/CECI/CEBR/CMAC usage 

3.29. Basic CICS commands 

3.30. Map definition and usage 

3.31. Basic and extended map attributes 

3.32. Reading and updating VSAM files and relational data bases 

3.33. Creating and using TD and TS queues 

3.34. Addressability to data outside an application program 

3.35. Exception condition handling alternatives. 

  -DB2 DB2 for z/OS Application Programming Workshopלימוד  .3.36

3.37.  DB2 concepts 

3.38.  Program structure I 

3.39.  Program preparation 

3.40.  Program structure II 

3.41.  Recovery and locking concepts 

3.42.  Dynamic SQL introduction 

3.43. Managing test data 

 

 AS400 /System iהכרת   -  AS400 /System I -מבוא סביבת ה .4

 . POOL . JOBD, הקצאת  SBMJOB , JOBQ , SBSתהליכי הזרימה במערכת :  .4.1

 , הדפסות,  מדפסותUSER IDהזדהות למערכת : פרמטרים  .4.1.1

 ,LIB , PGM , FILE, DEVבמערכת ומיקומם :  OBJסוגי  .4.1.2

 OBJ  -ל SRCההבדל בין  .4.1.3

 ם, חיפוש ומבנה פקודות המערכת.במערכת, הצגת HELPמסכי  .4.1.4

 QSYSVALבמערכת והצגתם, ערכים קבועים של המערכת  ) ) JOBמבנה  .4.1.5



 

 בניית מסך מסוג תפריט והסבר .4.1.6

 תרגול .4.1.7

 חזרה .4.2

 הקוראת לתפריט ומפעילה פונקציות בסיסיות. CLPבניית תוכנית  .4.2.1

 (( STRISDBתהליך וכלים לבדיקת תוכנית    .4.2.2

 (QTEMPוספריות מיוחדות כמו     LIBLהסבר רשימת ספריות (  .4.2.3

 SYSLIBL USRLIBL CURLIBחלוקת הספריות במערכת  .4.2.4

 פקודות לניהול רשימת ספריות. .4.2.5

 פקודות מערכת ההפעלה. .4.2.6

 תרגול והמשך בניית מסך. .4.2.7

 SDA -הסבר ושימוש ב .4.3

 והיכן מיושם. MBRמבנה  .4.3.1

 PROD / TESTתהליך עבודה בסביבת  .4.3.2

 שימוש בפרמטרים. .4.3.3

 הכנסה/שליפת נתונים. LDAהגדרת  .4.3.4

 LDAסוגי  .4.3.5

 תרגול .4.3.6

 מורכבים. DSPFהמשך ובניית  .4.4

 . PDM -הסבר שימוש ב .4.4.1

 . MSGF -ו MSGQ -מבנה ההודעות במערכת ו .4.4.2

 פקודות הפעלה נחוצות .4.4.3

 OVRDBFפקודות  .4.4.4

 BCAT / TCAT / RTVJOBAשימוש  CLPהמשך בניית תוכנית  .4.4.5

 

 פיתוח בשפת הקובול .5

 קובול בסיסי .5.1

5.1.1. Program structure 

5.1.2. Defining variables 

5.1.3. Quick Cobol (Accept, Display, Move, Compute) 

5.1.4. Writing first program: 

5.1.5. The working environment (Editor) 

5.1.6. Compiling 

5.1.7. Running 

5.1.8. Printing 

5.1.9. Data types (Variables, Constants, Figurative constants) 

5.1.10. Main and Sections (Perform) 

5.1.11. Programming standards 

 סטייטמנט/הצהרות .5.2

5.2.1. Move statement (Including Reference Modification) 

5.2.2. I/O statements (Accept, Display) 

5.2.3. Arithmetic statements (Compute, Add, Subtract, Multiply, Divide + Rounded, 

Size Error) 

 תנאים בפיתוח תוכנה .5.3

5.3.1. If and Conditions (Simple, Nested, Complex, De-Morgan, Functional) 

5.3.2. Condition names (88 Levels) 

5.3.3. Evaluate 

 - Perform and Loopsפלטפורמה ולולאות   .5.4



 

5.4.1. Simple loop (Perform X Times) 

5.4.2. Condition loop (Perform Until) 

5.4.3. Index loop (Perform Varying) 

5.4.4. The section method 

5.4.5. In-line perform 

5.4.6. Continuing loops 

5.4.7. Ending loops 

 טבלאות  .5.5

5.5.1. Arrays and Tables 

5.5.2.  Defining one dimension tables 

5.5.3.  Initializing tables 

5.5.4.  Two and Multi-dimensional Tables 

5.5.5.  Working with tables 

 ים בקודמשתנ .5.6

5.6.1. Redefining variables 

5.6.2. Usage (Display, Packed-Decimal, Binary + Sync ). 

5.6.3. Edit Fields 

 טבלאות בקוד למתקדמים .5.7

5.7.1. Tables - Advanced topics: 

5.7.2.  Private Index 

5.7.3.  Search 

5.7.4.  Search All 

5.7.5.  Occurs depending on 

5.7.6. Intrinsic Functions 

 קבצים מגוונים .5.8

5.8.1. Sequential Files 

5.8.2. Sequential Model 

5.8.3. Processing a Sequential File 

5.8.4. Select and FD 

5.8.5. I/O Statements (Open, Close, Read, Write, Rewrite) 

 פקודות העתק/טעות .5.9

5.9.1. Copy 

5.9.2. Declaratives and Error-Handling 

5.9.3. Breakpoints 

5.9.4. Break Model 

5.9.5. One Breakpoint level 

5.9.6. Two Breakpoint levels 

 משתנים למתקדמים .5.10

5.10.1. Variable Record types 

5.10.2. Subroutines and Call statement 

 פקודות מגוונות בקוד .5.11

5.11.1. Sort 

5.11.2. Advanced Models : 

5.11.3. Parallelism 

5.11.4. Logical Merge 

 המשך פקודות מגוונות .5.12

5.12.1. String commands (Inspect, String, Unstring) 

5.13. Final Test 



 

 

 . RPG   PHYSICAL FILE , LOGICAL FILE , JOIN.  FILEפיתוח בשפת: .6

 הבדלים בין קובץ פיזי/לוגי טיפול בנתונים כפולים, .6.1

6.2. SELECT , OMIT ,מילון נתונים, מפתחות לקבצים , 

 קובץ סידרתי / קובץ מפתח .6.3

 DFU -הסבר ושימוש ב .6.4

 בניית קבצים ותירגול. .6.5

 הקשת נתונים בקובץ פיזי. .6.6

 תהליך הרחבת שדה בקובץ פיזי. .6.6.1

 ניהול תאריכים, חיפוש בעברית. .6.6.2

 REFERANCE -שימוש ב DSPFבניית  .6.6.3

  CPYFפקודות מערכת לניהול קבצים   .6.6.4

 לשינוי/מחיקה/הצגה קבצים. SQLפקודות  .6.6.5

 תירגול. .6.6.6

 פונקציות. PDMשימוש בתוכנת  .6.7

 . SRCPFמבנה  .6.7.1

 MBRשימוש וסוגי  .6.7.2

 . OVRDBFשימוש בפקודות  .6.7.3

 RPG -ד פקודות בבניה/לימו .6.7.4

 F/D/I/C/Oוסוגי פורמט להקשה :  SRCפונקציות בעריכת  .6.7.5

 LEVEL CHECKמשמעות  .6.7.6

 סוגי שדות / משתנים / קבועים . .6.8

 RPG -לימוד פקודות ב .6.8.1

 . SAAבסטנדרט  SFLכתיבת/הצגה  .6.8.2

 DOW / DOU -מבנה רוטינות ושימוש ב .6.8.3

 RPG -לימוד פקודות ב .6.9

 RPGכתיבה ובדיקת תוכנית  .6.9.1

 קובץ סידרתי / קובץ מפתח .6.9.2

 בניית תוכנית לקובץ סידרתי. .6.9.3

 פקודות חישוב, ניהול פתיחת קבצים .6.9.4

 בתוכנית. LDAניהול  .6.9.5

 ניהול שדות המכילים תאריך/שעה. .6.9.6

 RPG -לימוד פקודות ב .6.10

 . UNDER CONTROLפתיחת קבצים  .6.10.1

 ARRAY , DTAARA , .*INZSR -שימוש ב .6.10.2

 RPGכתיבה ובדיקת תוכנית  .6.10.3

 PLISTלימוד פרמטרים  .6.10.4

 RPG -לימוד פקודות ב .6.11

 וגם הגדרה פנימית. RLUהגדרת דוחות בעזרת  .6.11.1

 העברה/קליטה פרמטרים, חלונות סיוע. .6.11.2

 RPGיבה ובדיקת תוכנית כת .6.11.3

 . ARRAYהגדרה וניהול  .6.11.4

 SWITCH IND. -, ו LEVEL IND.  -, שימוש ב CYCLEתוכניות  .6.11.5

 RPG -לימוד פקודות  ב  .6.11.6

 RPGכתיבה ובדיקת תוכנית   .6.12

 לבדיקת תוכנית. STRDBG -שימוש ב .6.12.1

 ניהול ושימוש בהודעות שגיאה. .6.12.2



 

 . QCMDEXE -שימוש ב .6.12.3

 RPG -לימוד פקודות ב .6.12.4

 SWITCH IND. -, ו LEVEL IND.  -, שימוש ב CYCLEתוכניות  .6.12.5

 (( PRTFמבנה קבצים חיצוני/פנימי    .6.12.6

 OPNQRYFשימוש בפקודה  .6.12.7

  -  AS400 -ל PC -מ   Cobol -הסבה ושילוב של ה .6.12.8


